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 מתווה ה"תו הירוק" עתירה דחופה לביטול 

לחיים יעוור את עינינו מלראות את  אסור שהמאבק בקורונה המתנהל בשמה של הזכות  "

 " הזכויות האחרות 

 ( לזכויות האזרח ואח' נגד הכנסת ואח' ודההאג  6732/20בג"צ  ארז, -)כב' השופטת דפנה ברק

 

בית  תבקש  מלפיה  דועי שם, וי, הנתמכת בחוות דעת מקיפה ומעמיקה של רופאים ומדענים  מוגשת בזה עתירה

בסעדים המבוקשים    לכל הפחות,  יון דחוף ביותרד לקיים  תנאי, צווי ביניים, ו ם על  י המשפט הנכבד להוציא צוו 

   כדי לא לאיינם מאפקטיביות.יכרון, והרחבת התו הירוק, באשר לטקסי יום השואה, יום הז

 

לרב,   החלטות  נתקבלו  ואף  דיונים,  נערכו  עתירות,  הוגשו  הקורונה  משבר  שבענייני  העובדה  נוכח  כי  יודגש 

 א ייזקקו לזמן היערכות רב. המשיבים ודאי ל
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 תנאי -על -הבקשה למתן צו 

ן  , המופנה כלפי המשיבים, והמורה להם להתייצב וליתתנאי-בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו על 

 טעם, כמפורט להלן, ולאחר מתן תשובתם להופכו לצו החלטי: 

לתקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת    36  -ו  35,  34,  31תיקונים    מדוע לא יקבע כי (א)

נוספות(   והוראות  פעילות  )הגבלת  ה,  2021  –התשפ"א  שעה(  תיקון  תוקפ מוכל  את  התקנות  אריך  של  ן 

הנוגע  האמורות   הירוקלבכל  התו  סמכות  ,מתווה  בחוסר  בטלותן  הותקנו  על  להצהיר  ו/או  עיקרא  מ  ויש 

 ; מעתה ואילך לבטלן
 

לא   (ב) כי  ימדוע  הקורונה    26לתיקון  (  2)ה28סעיף  קבע  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לתקנות 

בכל הנוגע למתווה    ,2020  –ות המקיימים פעילות חינוך( תש"ף  החדש)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסד 

 ; ו/או לבטלו  להצהיר על בטלותו ישו הותקן בחוסר סמכות ,מוסדות להשכלה גבוההב  התו הירוק

 

נשוא  בתקנות  ו  מתווה התו הירוקבלעידוד ההתחסנות    ,, לכאורההאמצעים המשמשיםמדוע לא ייקבע כי   (ג)

זכויות ול  בניגוד לזכויות היסודעומדים  ה  לאכ, וכלהתחסן  אמצעי כפייה  שהלמע  מהווים)ב(    -)א( וסעיפים  

 .באשר הוא אדם ,של האדם טבעיות

 

ו/או שאסור   סמכות  י נעדר  ,, רשויות מקומיות ובעלי תפקיד עפ"י דיןמוסדות המדינהכי  מדוע לא יקבע   (ד)

)  ,להפעיל את שיקול דעתם  להם באמצעות  ,  במשתמע  ,שבמפורם  להורות לאד,  דלעיל  ( גכמתואר בסעיף 

חרויות, זכויות יסוד, זכויות אחרות, פגיעה בפרטיות, לחץ  ב פגיעה  ו/או באמצעות  מתווה "התו הירוק",  

ועוד לגופו  ,  כלכלי  פולשנית,  ,  בכפייהלהחדיר  הקורונהבצורה  נגיף  נגד  כן,    ;חיסון    במצב   בהתחשב על 

  הזכרון   בימי  ממלכתיים  טקסים  בעריכתבר  מדוכל שאף כ,  כיום  השורר  והאפידמיולוגי  הרפואי   ,העובדתי

 .הירוק  התו   מתווהלהחיל עליהם את    , אין זה נחוץ ואין זה חוקי, אין זה ראוי  ,ל" צה  ולחללי   ולגבורה  לשואה

 

הגנה על אוכלוסייה בסיכון יעילים ומידתיים יותר, שמטרתם    ,אמצעים דרקוניים פחותמדוע לא יישקלו   (ה)

או ביצוע בדיקות סרולוגיות באופן וולונטרי לכלל  /ו)מבחירה(  מרותקי הבית    לחיסון  עריכת מיזםכגון,  ,  בלבד

 הציבור שטרם חוסן; 

 

לאלתר (ו) יחדלו המשיבים  לא  הירוק  מדוע  התקנת תקנות    לתחומים  להרחיב את תחולת התו  ע"י  נוספים 

שאיננו מוחל    םבכל מקוהחלתו    לאלתריאסר  תומדוע לא  ו/או קביעת הנחיות ו/או הוראות נוספות,  ,  נוספות

 ; ישירות ע"י דבר חקיקה

 

יפורסם לציבור האם   (ז) להודעה בדבר הסכמת    9התקיימו התנאים הנקובים בסעיף  ובאיזה אופן  מדוע לא 

 ; , בקשר לאישור החיסון1986 –התשמ"ו  ,המנהל לפי תקנות הרוקחים )תכשירים(

 

יינתן   (ח) לא  אסור  מדוע  לפיו  הצהרתי  להתיי סעד  המדינה  באופלרשויות  שונה  חס  ולבלתי  למחוסנן  ים 

באופן ההולם  ,  זכויות העובדים בפרטזכויות הפרט בכלל ו  כאוכפיהן בכובען כמעסיק, והן בכובען    ,מחוסנים

 ;חופש העיסוק לחוק יסוד: 4את סעיף  

 

 .העניין בנסיבות והולם כראוי המשפט לבית הנראה אחר  סעד כל (ט)



31מתוך  3עמוד   
 

 ביניים-וים ארעיים וכן צווילמתן צובקשה ה

 :רש שיאפ כבד מתבקש לשקול ולהוציא מלפניו צו ארעי במעמד צד אחדשפט הנבית המ

שנשארו  לשורדי (א) לאו,    ,השואה המעטים  אם התחסנו אם  וללא סלקציה  כלשהי  בלא הגבלה  להשתתף 

, שכן טקס זה עלול להיות  אל לנו להפוך את התו הירוק לטלאי צהוב;  בטקסי יום השואה באשר יהיו

 ון בחייהם. האחר

 

 בטקסי בלא הגבלה כלשהי וללא סלקציה בין אם התחסנו ובין אם לאו,    להשתתףהשכולות    תלמשפחו (ב)

 . "לצה לחללי  הזיכרון יום

 
" מטעם "מגן ישראל", )פורסם  עדכון  –  העצמאות  ויום  אה וופסחא, יום הש  רמאדןחג הפסח,    עיאירו"מתווה  ר'  

 באתר הממשלה(  

guidelines/he/subjects_corona_holidays.pdf-cites-https://www.gov.il/BlobFolder/guide/ramzor 

   . 1 כנספחלעתירה  מצורף למתווה הנ"ל,   6עמוד 
 

להציג תו ירוק בבתי עסק    יבמבלי שיחו   ,להמשיך לנוע בחופשיות ולחיות את חייו  –  למי שאינו מתחסן (ג)

המצוי  ו    נים בתקנות ומקומות  )א(  סעיפים  לעיל–נשוא  ועל )ב(  התקנות  אחת    ,  וכמה, מקום שאין  כמה 

 ;מחילות אותו במפורש

 

מעבר    מתווה התו הירוקאסור ו/או להשעות כל הרחבה של החלת  לכמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד   (ד)

 , וזאת עד למתן פסק דין בעתירה; האמורות ח התקנותו וא חל כיום מכלבתי העסק ולתחומים עליהם ה
 

במשיבים,  שבשל העובדה שאליבא דכולי עלמא, גם לדעת המחמירים  קשים  הביניים מתבוצווי  הצווים הארעיים  

  , ובעת הנוכחית לא נשקפת כל סכנה למחוסנים מאת הבלתי מחוסנים ,הקורונה נגיףהדבקה ב גם  ן מונע החיסו

זום המפורמהטעמי בעתירה  להלן  כמה ממיטב המדענים    טים  חתומים  עליה  בחוות הדעת המצורפת,  ובעיקר 

 . ירולוגיה ובריאות הציבורוחומי האפידמיולוגיה, הו הרלבנטיים לת 

אין בכך כדי לפגוע באחדות המקודשת של העם בישראל, בערכי  עדיין    ,קבע שקיים סיכון זעום כלשהויגם אם י

   שר שניהם מהווים עמודי תיכון לתקומתה של האומה.השואה והזיכרון, א

ביניים  -מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צוניים,  בי-לאחר קבלת תגובת המשיבים לעניין הבקשה למתן צוגם  

 , או לכל מועד אחר שייראה כמועיל בעיני בית המשפט הנכבד.  כאמור עד למתן פסק דין בעתירה

של העתירה להתקבל והן על יסוד    כאמור הן על יסוד סיכוייה הטובים   בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צווים

 לטובת העותרות.  מאזן הנוחות, הפועל בעניין זה במובהק 

 

 ביותר בקשה לקיום דיון דחוףרקע ו
 

 . זו בעתירהמאד בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע דיון דחוף 

ובעל השלכות חברתיות מרחיקות  ,  מדעי,  ורישיח ציב ושא לנה  יהסוגי   והיות  הרבההציבורית  חשיבותה  מעבר ל

וחריף,  לכת עמוק  שסע חברתי  בימים אלה  ויוצר  יצר  הירוק  מדינת  בא  התו  של  בהיסטוריה  ופן חסר תקדים 

תן" "זכויות"  , ומשסה אותן זו בזו, ע"י "מוצר, בכוונת מכוון, שני סוגי אוכלוסייה בישראלהתו הירוק יישראל: 

 .רתמהאח לקבוצה אחת, ושלילתן

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/ramzor-cites-guidelines/he/subjects_corona_holidays.pdf
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  , מסע כופה ודורסני רחב היקףלכדי    ,להעניק סעד בריאותי לציבורמופלאה  "מבצע החיסונים" הפך מאפשרות  

תרבות,  אירועי  מ  :הפרטפעילותו של  תחומי  מלוא  על  כמעט  השתלט  ש,  מאד  מהירו  –תרתי משמע    –חודרני    ,כוחני

אף  כלה בשליטה על כבודו, על עיסוקו ו; וויתנועה, התאגדות ואף ביט  –עבור בחרויותיו הבסיסיות    ;ספורטו  פנאי

 על יכולת הפרט להחליט באשר לגופו שלו. 

ביניים, ולא ייערך דיון דחוף מאד, לא יהיה בעתירה עוד באם לא יינתן צו  ה רבה, עד כי  נעשה במהירות כמהלך  ה

. בפניות רבות  תחסןהל  לץ ייא  ב ורשכוחם יעמוד להם מול הלחצים, והרבים  פרטים  ו עוד  וותרטעם, מאחר שלא יי

כך ממש  עולה כי    ", וגם לאחר שאלות הבהרה אינוסאל הח"מ, ולא רק מבנות המין הנשי, נעשה שימוש במונח "

חילול נפשם וגופם במובן העמוק  :  אף שאינם רוצים זאת  –לגופם  חומר  ל מול כפייתם להחדיר  אהפונים  חשים  

 .ביותר של המילה

לרבות נישואין ומשפחות גרעיניות מקרבה ראשונה;    –  פירוק משפחותכדי  ד  ע  ותמגיעחיסונים"  ה   מבצע"השלכות  

מההשכלה הגבוהה   –מסגרות חינוך  לות למבוגרים, תנועות נוער, כגון חוגים ופעי התפוררות מסגרות וולונטריות

  להתפרנס במקומות  ושלילת האפשרות  םפיטוריעבור בהשלמת בגרויות, וכלה במסגרות לא פורמליות; וגורר  

 . רעין בישיןעבודה, וכיו"ב מ

אדם לאדם  "לפיה  : פרופגנדה, תעמולה, שטיפת מח(,  כונהכל זאת ע"י "הנדסת תודעתו" של הציבור )מה שפעם  

 ."אם אינו מחוסן נגיף מסוכן, –

מסר זה כה מוטבע בציבור, וכה שגוי ורחוק מן האמת, עד שקשה היום אף לנהל שיח שאיננו מונחה ע"י פחד,  

ה קדומה. זאת, לא רק בין אנשים והדיוטות, אלא אף במקומות בהם אמור להתקיים שיח משפטי חסר  חרדה ודע

 פניות. 

, באם אנו מבקשים להותיר  דחיפותו איננה סובלת דיחויבים, אלא שהעניין וחשיבותו רמכאן שלא רק מהות  

 . , או לריפוי חברתי חלקי לפחותמקום לסעד אפקטיבי

מוצאים עצמם  כמו גם מוסדות שלטון ומשרדי מדינה,  הירוק על בתי עסק רבים,  כתוצאה מהחלת מתווה התו  

  רק כדי לזכות בשירותים בסיסיים כגון חדרי כושר, מסעדות  הבאים בשעריהם נאלצים להתחסן בניגוד לרצונם

 או רכישת השכלה גבוהה.  

כאשר מתווה התו הירוק    ,ם מיום ליוגובר  ו הולך    –הלא מחוסן, והמחוסן כאחת    –הסבל של הציבור בישראל  

ים  שות מעסיקיכניעת רבים מהעובדים לדרפורשות בחקיקה, לאור  מוחל על תחום התעסוקה אף שלא עוגן מ

 ולמימוש זכותם הבסיסית להתפרנס.  כתנאי להמשך העסקתם להתחסן

ם  בנושאיהעוסק    1793/21ץ  " : העותרים מודעים לכך שבבגשפי נגד הכנסת ואח'  בענין   1793/21בג"צ  היחס ל

ועד מאוחר עד  מ   –  13.05.2021דומים לעתירה זו, קבע בית המשפט הנכבד כי תגובת המדינה תימסר עד ליום  

 עתירה בנושא בעל השלכות כה חמורות על הציבור.  מאוד לבירור 

צר  ן כל יעילות של סעד כלשהו, באשר ייווי אייו,  משול, למעשה, לדחייתה  חלוף זמן כה רב עד לבירור העתירה

לקיים  לשרוד כלכלית, כדי  חלק ניכר מהציבור יאלץ להתחסן בעל כורחו כדי  , במסגרתו  מעשה עשוישל    מצב

נורמליים   ר   –ועד לקיום הדיון  דיהם,  להם ולילחיים  תחסן  י,  שטרם התחסןהציבור  יתרת  ב רובו של  וממילא 

ייתר את הדיון  גם  דבר  הדינתו.  י מע"   יחוש נאנס באופן בלתי נסלח ובד בבד    –  ירוק התו  מלא אחר כפיית תנאי הוי

 בעתירה. 

  המטרה  , ולו חלקית,רק כך תושג  . דיון במועד מוקדםלקבוע    הכרחי  ,בעתירהאפקטיבי  דיון    שר קיוםפאכדי ל

כפיית טיפול רפואי  בגדר    שהוא  ,ה התו הירוקוהבלתי הפיך שחווה הציבור כתוצאה ממתו הנזק המשך ת  עי מנשל  

 .על הציבור  לאישור מלא,ם זכו פולשני, כפיית חיסונים שטר 
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בעניין הטיפול במשבר הקורונה    :וגיסטי, רפואי או משפטי, בדחייה לצורך היערכות המשיביםאין שום צורך ל

זכו לתגובות מקדמיות, תגובות מפורטות, התנגדויות לצו על תנאי, נערכו בהן  גשו עתירות רבות, ורבות מהן אף  הו

ים לחלוטין אצל  גורש  –  והן העניינים המשפטיים  ,הן הנושא הרפואי מקצועי  ממילאדיונים וחלקן אף הוכרעו.  

בה למשיבים, והדבר יכול להיעשות בתוך  . מכאן שאין כמעט כל צורך ב"זמן היערכות" או תגוהמשיבים ונציגיהם

 מים מועטים מאד.שעות, עד י

כי יישום ראוי ונכון של הדין    ההנחה  ל יסודעם  ג  –  של העתירה  ציבורי מובהק בבירור מהיר ומזורז  צורךקיים  

וקשים  החל בנושא, יביא להכרעה שיפוטית שעניינה מתן צווים אופרטיביים למשיבים לפעול למילוי הסעדים המב

 . עתירהב

 

 הצדדים לעתירה 
 

ורפואה    2020אשר הוקמה בשנת  היא עמותה רשומה,    1העותרת   .1 דין, אנשי מדע  עורכי  ידי קבוצת  על 

העמותה שמה לה למטרה להגן על זכויות הפרט במציאות של שינוי חקיקה ומדיניות  ; םופעילים חברתיי

 תכופים, בעקבות משבר הקורונה. 
 

ההיגיון הבריא", אשר פותח ע"י צוות אפידמיולוגים,   לצורך קידום "מודל 2020הוקמה בשנת  2העותרת  .2

כמעט מלאה  ונה, תוך כדי חזרה  חיים לצד נגיף הקור רופאים, ומדענים, במטרה לאפשר למדינת ישראל  

בסיכון. אוכלוסיות  על  והגנה  כוללת    רשימת  לשגרה  הבריא  ההיגיון  במודל    מומחים  185התומכים 

, ועוד רבים  יכל עוזפרופ' אודי קימרון, ד"ר אורי גביש, ד"ר אביב שגב, ד"ר מ ובראשם    ,מתחומים שונים

                                                                                                                                                                                                       יהם. אחרים שקצרה היריעה מלציין את שמות 

 

ית חיסונים ולמתווה  אזרחים המתנגדים לכפי  עשרות  כעותרים , ביקשו להצטרף  לעותרות האמורות  בנוסף .3

, או להיכנס לבתי  להציג תו ירוק כדי לקבל שירותים  הצורך   בשל  נפגעכל אחד ואחד מהם  ו הירוק.  הת

 חיים נורמלי.   ורחלנהל א  –ריוויאלי עסק או באופן הכי ט

 . 2המצורפת לעתירה כנספח  ברשימה כלוליםהעותרים  רטיפ

 

 מנכ"ל משרד הבריאות.  הוא  1המשיב  .4

 

 ר הבריאות הממונה על מדיניות משרד הבריאות. א שהו  2המשיב  .5

 

בראייה  הוא ראש ממשלת ישראל, אשר בתוקף תפקידו מרכז ומנווט את ניהול משבר הקורונה  3המשיב  .6

 . 4 כוללת ולשם כך נעזר ומנהל את ממשלת ישראל, המשיבה

 

יכול    1המשיב    הוא המשיב העיקרי, נהיר כי אין  1הטהורה המשיב    קצועית אף שמבחינת הסמכות המ .7

, ייעשו ללא  בטלןלן, וודאי שלא  ת לשנו  ,תקנותלא להתקין  אף  ,  על דעת עצמו  אלה מעין    ותלקבל החלט

   בהסכמתם. על כן צורפו אלה לעתירה. היוועצות ביתר המשיבים ו

 

שרור התקנות נשוא  רשות האמונה על חקיקת החוקים וא, כנסת ישראל על וועדותיה, היא ה5המשיבה   .8

הזהירותירצ  העתירה. למען  נעשה  כמשיבה  זאת  ,  בלבד  ופה  הכללתה.  אי  לרועץ  תהיה  לא  חרף  ולמען 

, המעביר  21.03.2021שפט של הכנסת מיום  האמור במכתבו של היועץ המשפטי של וועדת חוקה חוק ומ

 . (3נספח  – להלן)  התקנות לממשלת ישראל בלבד את האחריות לחקיקת
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 הליכים( )מיצוי  ץ  הליכים טרם הפנייה לבג"ה

 

  ונשלח המכתבים    .טרם הפנייה לבית המשפט   למשיבים  ותפנימספר  רה זו מוגשת לבית המשפט לאחר  עתי .9

 . 3כנספח לעתירה מצורפים  הלא  –  .3.2021024, .2.2021021 ,24.12.2020 מיםבי שיביםלמ

 

ת, מבלי לפרט את אופן  ובטענות העותר   הריכפ  ובו  2  –, ו  1  המשיביםנשלח מענה מטעם     27.12.2020ביום   .10

נמנעים  ילתן מה פגיעה בזכויות יסוד ושלת בדבר  והתמודד עם טענות העותרל מתן האישור לחיסון, ובלי  

ומהווה  כחלק מנספח  )המכתב מצורף לעתירה    להתחסן באופן המהווה כפיית התחסנות הלכה למעשה 

 . הימנה(חלק בלתי נפרד 

 

 . יועמ"ש וועדת חוקה עו"ד גור בליימכתב תשובה מאת  , נשלח 21.03.2021ביום  .11

 . 3מסומנים כנספח ומענה המשיבים מכתבי העותרים  

 

  לצורך  ,הכנסת  של  ומשפט  חוק,  חוקה  וועדת  חבריניירות עמדה לשני    ריםהעות "כ  בלכך, שלחו    בנוסף .12

על תהליך    להשפיע   כןניסיון  וך  מת   הכל,  19.01.2021 -  ו ,  03.01.2021  מועדים בהצגתם בדיונים שהתקיימו 

 "צ. לבגמפנייה  להימנעהחקיקה ובכך  

 

מועד ובהיקף מצומצם,   תרקצ  תהיה ,  21.02.2021  ביוםהחלת מתווה התו הירוק    כי  היתההעותרות    ציפיית  .13

  .ובעייתיים חריפים תחלואה   מצבלגבי  2  –ו  1המשיבים  נתוני רק כל עוד  הבתוקפ עמודת  היותר כלאשר 

התו    תווההננקט במ  שהאמצעי הדרסטי  היקף תחלואה כה נמוך  לע  מעידים  הנתוניםש,  לקוח   אין  כיום

 . לפתור אמורהוא  אותה  בעיהמה הרבה ב חמור ,אוכלוסיות לשתי העם את  חוצהה הירוק ו

 

שרב האוכלוסייה שבסיכון מחוסנת ומוגנת מפני נגיף הקורונה,    אף   על בנתוני התחלואה, ו  פור השי  רות למ .14

, בכבוד  קיוםול  לחיים  תוהבסיסי  הזכויות  ממימוש  הציבור  ידי  כבילת  כדי  עד  מתרחב  הירוק  בתו  השימוש

האזרחים    בעלויתחסנו    כנעוי  כןאם    אלא מיעוט  כה    שהצליחוכורחם.  החיסונים    להימנעעד  מכפיית 

 . החיים תחומי  של רובםלביטול מתווה התו הירוק שמתפרס בהדרגה על רב  מייחלים

 

ניסו לשנות את המצב בכל דרך אחרת,  ו כל שלאל ידיהן למנוע את רוע הגזירה    ושע  תוהעותרכי    עולה .15

        זה.נכבד עתרו לפתחו של בית משפט בטרם 
 

 פתח דבר

         

מכך    11.03.2020ביום   .16 כתוצאה  עולמית.  כמגיפה  הקורונה  מחלת  על  העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז 

הציבור, באופן שהביא ליישום אמצעים דרקוניים שונים,   התעורר חשש במדינות העולם לפגיעה בבריאות  

 .מנוע, לכאורה, את התפשטות הנגיף הכל בחסות הצורך לו   – חסרי תקדים בחריפותם

 

"כה .17 לכנותה  שניתן  לוואי חדשה  לתופעת  גרמה  הממשלה,  ע"י  בשל הקורונה  משטר  רזת מצב החירום 

צבירת  הקורונה דגלו  על  חרט  זה  משטר  שלטונ".  מיצריסמכויות  ללא  בכםיות  האזרחים  דיכוי  ח  ו, 

 ופגיעה בכל מי שחושב אחרת.  פגיעה חמורה בחינוך, הרס המסחרוך ת,  לנתינים צייתניםוהפיכתם 
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להשטיח את העקומה  " בשם הצורך המדומה  .  זכויות הפרט נדחקות לקן זוויתוהדמוקרטיה    נשחקת כך   .18

הציבור בריאות  על  האנשים,  "ולהגן  את  ה"ממשטיחים  בשם  בתחל;  בציבור,  לחמה  נלחמים  ואה" 

ושוללים זכויות אלמנטריות וטריוויאליות, ובכללן הזכות להימנע מבדיקות וטיפולים רפואיים פולשניים  

כלכלי,  יבמבכפייה,   ואפילו  מ טחון  גופנית  מפעילות  וחברתית,  משפחתית  שהוא  מ תמיכה  השמש  אור 

 אפקטיבי יותר מכל סגר. 

 

על    חיסיוןבשל הטלת    מתוך חוסר שקיפותפגיעה בזכויות האדם נעשים  הדיונים עובר להחלטות בדבר ה .19

אין    שנה.  30  הממשלה למשך  דיוני הציבור את הכלים לבחון את  כך    שמשות בסיסהעובדות המבידי 

את הקשר בינן לבין האמצעים הננקטים ע"י  ו בהן   ניםהטמו  ניםסיכו למשמעותן ו ל,  ות הממשלהלהחלט 

ה והחלטותיה. התנהלות בעייתית זו מצד  מדיניותגיון, והסבירות שבי ההאת ההתאמה,    בקרלהממשלה, ו 

לים,  ומנגנוני פיקוח פרלמנטריים בסיסיים ומקוב  הממשלה אינה מאפשרת להפעיל כהלכה מנגנוני בקרה

 . שמוטלות חדשות לבקריםמערערת את אמון הציבור בהגבלות ובכך 

 

יושמה   .20 בבד  א  ואלימהמדיניות אכיפה קשוחה  בד  לעבריינים  י נורמטיביים שבזרחים  כלפי  הפכו  יום  ן 

 מבוטלים. פוטנציאליים בצל עבירות הקורונה, שבצדן נקבעו קנסות בסכומים לא 

 

מניפולטיבי,    תים באופןפים ע"י הממשלה באופן חלקי בלבד, לעיהנתונים הנוגעים למחלת הקורונה, משוק .21

ושוב    יבור.רות התקדים המוטלות על הצ , לצורך הצדקת ההגבלות חסה"מגיפה"  חומרתלהעצים את    כדי

 . שנה 30ן הקורונה חסויים למשך יהפרוטוקולים של דיוני הממשלה בענינזכיר: 

 

)איכוני    6732/20דינה בתשובתה לבג״צ  בהטלת הגבלות כה חמורות תמוה במיוחד נוכח הצהרת המ  הצורך .22

 : 8, בסעיף 2020וקטובר השב״כ( בחודש א

 

ובפרט לעומת מדינות קונקרטיות דוגמת  מותה הנמוך יחסית לעולם,  ״חשוב להדגיש כי שיעור הת

. נתון זה  5%ולים הידועים עומד על  בהן שיעור התמותה בקרב הח   [... ]  איטליה, צרפת, בריטניה

 . ״[... ] וסיה צעירה יחסיתאוכל ריבוי[ ... ] משקף

 

לה  מש ואח' נגד ראש הממשאורן ש  1107/21בבג"צ  לפסק דינו    1היטיב לתאר כב' השופט עמית, בסעיף   .23

 (:  פתיחת השמיים  "בג"צ –  )להלן ואח'
 

ועל כל  " ותושבי מדינת ישראל בתקופת הקורונה,  וניחתו על אזרחי  'מכות מצרים' חוקתיות הושתו  עשר 

 ן ניתן לומר "דיינו":  אחת ואחת מה

 ( פגיעה בחופש התנועה בתוך הארץ )סגר, כתר ועוצר(;  1) 

 ד(;  ( פגיעה בחירות )בידו 2) 

 ( פגיעה בפרטיות )איכוני השב"כ(; 3) 

 ( פגיעה בחופש הביטוי )הגבלת הפגנות(;  4) 

 ( פגיעה בחופש הדת )איסור תפילות בבתי תפילה ואיסור לימודים בישיבות(;  5) 

פיטורים  (  8() 7() 6)  עסק,  בתי  )סגירת  לעבודה  ובזכות  לקניין  בזכות  העיסוק,  בחופש  פגיעה 

 ואבטלה(;  

 מערכת החינוך(;  לחינוך )סגירת    ( פגיעה בזכות 9) 

עה בזכות לאוטונומיה אישית )איסור על משפחות שכולות לפקוד את קבר יקירם ביום  ( פגי 10) 

 הזכרון; השיח "להתחסן או לא להתחסן"(. 
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שי   ע ]ויהיו  כי  בתחומים  טענו  בררנית  לאכיפה  )טענה  בשוויון  פגיעה  להוסיף  יש  אלה  כל  ל 

למינימ  בזכות  פגיעה  נ שונים(;  אליו  הכלכלי  )המצב  בכבוד  אנושי  קיום  אנשים  ום  קלעו 

עקב אי הבאת אסירים    V.C- ומשפחות(; ופגיעה בזכות להליך הוגן במשפט הפלילי )דיונים ב 

 ועצורים לבתי המשפט([". 

 

,  הנהגת משטר זכויות וחובות בלתי שוויוניבמדובר    : "תו הירוק" המכה הקשה מכולן היא ה  ואולם, .24

, ע"י תיוג האחת  ן אלה שלא חוסנו כנגד נגיף הקורונה. הפרדת האוכלוסיותשחוסנו ובי  בין אזרחים  המפלה

   . רדות"יוצרת שתי "מדינות נפכ"מסוכנת" ו"מפיצת מחלות" בהכרח מובילה לשיסוי האחת נגד האחרת, ו

 

  בהיות,  הבוחר שלא להתחסן  ציבורהלמרות שכיום אין הצדקה אפידמיולוגית להטלת הגבלות על  זאת   .25

כבר מוגנים הן מפני  מצב בריאותי(    ו)מטעמי גיל א בסיכון  שם המכריע של הנמנים על האוכלוסייה  ובר

ראל  במדינת ישרים  הבוג מרבית התושבים  , והיות והן מפני מוות  הן מפני התפתחות מחלה קשה  ,הדבקה

 . מליון תושבים( 5.3)נכון לכתיבת העתירה:  נגד נגיף הקורונהאף הם  מחוסנים 

 

נ .26 הבריאות  ותעפ"י  משרד  נגיף ני  שמעמיד  הסיכון  ואילו  צעירים  הם  מחוסנים  הלא  של  הגדול  רובם 

  הקורונה בקרבם, נמוך עד נמוך מאד.

 

פרופ'  ומוניטין מקצועי בינלאומי רב:  םשיידועי  מומחים 24.03.2021דעת מיום בחוות ך קובעים כואכן,  .27

 (. וות הדעתח – להלן ) ון עבדי קורק, פרופ' אודי קימר ד"ר יפעת ,צבי בנטואיץ'

   .4  חוות הדעת מצורפת למכתב כנספח

 

ל עוד היא  בלעדי לקבוצת הסיכון, ורק כבהתאם לאמור בחוות הדעת, נגיף הקורונה מסוכן באופן כמעט   .28

 מחוסנת.  אינה

 

 ,כיום  ניתן לומר כי   במונחים של בריאות הציבור,הרי שבהסתמך על נתוני משרד הבריאות וחוות הדעת,   .29

אוכלוסיית הסיכון  קרב  תחלואה קשה בהסיכון לבצע החיסונים ובין מסיבות אחרות נוספות,  בשל מבין  

גירת חלק  סעד כדי  מאוד,  פחתו מאוד  קורונה,  כתוצאה מנגיף העל בתי החולים  עומס  הסיכון להיווצרות  ו

   ממחלקות הקורונה.ניכר 

 
נדרשים להתמודדות עם שאר מחלות  תחלואה הדועכת מקורונה צפויה לצרוך משאבים פחותים מאלה הה .30

 . מעתה ואילך דרכי הנשימה דמויות השפעת

 

הגורם    מגיפה באופןלכלל הגדרת כיום  ב אינה מתפתחת למחלה עם סימפטומים, ממונפת  והקורונה, שלר  .31

ראה התייחסות בפרק "חומרת  סוגייה זו ניתוח ל  עניינית.הצדקה שום לפגיעה אנושה בזכויות אדם, ללא 

 חוות הדעת. המגיפה" ב

 

,  בלבד  של חיסונים לקבוצת הסיכוןמאד  היה מתבקש לנקוט במדיניות מתונה    ,לאור הנתונים האמורים .32

ואושר לשימוש באופן    חיסון שפותח במהירות בזק,כים ברוהכתוך שקילת התועלת מול הסיכונים הרבים  

 כמפורט להלן.  חריג,
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 הירוק"  תו ה"מתווה 

 

להשתתף באירועי תרבות, ספורט וכנסים ויהיה    היה רשאיסן ישהתח רק מיבהתאם למתווה התו הירוק   .33

א  רשאי אירועים,  גני  מלון  בתי  קפה,  ובתי  מסעדות  שחייה  בריכות  כושר,  למכוני  ,  טרקציותלהיכנס 

 ומוסדות להשכלה גבוהה.   מועדונים 

 

וכלו להשתתף  באשר לבתי מלון ואירועי תרבות, הוחרגו אוכלוסיות מסוימות אשר על אף שלא חוסנו, י .34

 לות בכפוף להצגת בדיקת קורונה שלילית.בפעי

 

ילויות  מתווה התו הירוק מיועד לאפשר פעילויות מסוימות למחוסנים בלבד. ההנחה בבסיסו היא שכך פע .35

יגרום ליותר  מחוסנים,  -אלה יהיו בטוחות דיין למשתתפים בהן, וכן שעצם איסור ההשתתפות בהן ללא

 סן. אנשים לתת את הסכמתם להתח

 

מחייבים   .36 במסגרתה  מסוכנת  פרקטיקה  לה  השתרשה  בתקנות,  כאמור  החיסונים  חיוב  לגזירת  בנוסף 

היא בגדר הרחבה שלא כדין  שדרישה זו  מעסיקים את עובדיהם להתחסן כתנאי להמשך העסקתם, הגם  

 בדבר חקיקה כלשהו. מעוגנת של התו הירוק ואינה 

 

מערכת הלחצים המופעלת על אדם סביר שקולה  ,  , קריהתו הירוק יוצר חובה דה פקטו להתחסןמתווה   .37

  המעוניין להשתתף בפעילויות המעוגנות אדם כל  .לבצע פרוצדורה רפואית פולשניתפיזי ממש אילוץ כנגד 

לנ שמעוניין  מי  לכל  ולמעשה  א בתקנות,  כבן  חיים  מתורבתת  נושהל  בלא  בחברה  לקיימן  יכול  איננו   ,

 .  שיתחסן

 

נהנית מזכויות רגילות של אזרחים חופשיים;    האחת  אוכלוסיות במדינת ישראל:י  צרו שתבשלב זה, כבר נו .38

גבוהה, שתיית קפה במסע  היהשני כגון: השכלה  בסיסיות  יסוד  זכויות  לקונצרט,  משוללת  הליכה  דה, 

 . בוכיו"מימוש הזכות הבסיסית להתפרנס ספורט,  השתתפות באירועים חברתיים ואירועי

 

מלאה, ואין עוד מדובר במדינה חופשית או שערך  צעה הפיכה משטרית כמעט  בנסיבות אלה נטען כי בו .39

לרגליה.  הש נר  הוא  רפואייוויון  חוקית של משטר אפרטהייד מטעמים  באכיפה  ם, אפרטהייד  מדובר 

 .רפואי

 

חוקתי  גם   .40 דיון  לאחר  או  ראשית,  בחקיקה  הדבר  נעשה  ואילו  המחוקקים,נוקב  מקיף  בדרך    בבית  או 

בפרוצדורה חוקית וחוקתית קלוקלת  ; ואולם הדברים נעשו  מקומם ונוראהיה הדבר    –אחרת  מקובלת  

שאיננו רק  ,  ם ראשייםביותר, אגב השתלטות עויינת של הרשות המבצעת על הטוויית הסדרי  ומסוכנת

 ל כך בפרק הבא.  .קלוןשל אות ירוק לתו  אות קלון לתו הירוק, אלא יצירת

 

,  "התו הירוק" שזכה לתואר    " החיסונים "עידוד  תווה  בית המשפט הנכבד יתבקש לבטל את מ  .41

)שהם אך החזרה חלקית  מבטיח "טובות הנאה"  ה   , פוגעני חסר תקדים למתווה  שהפך, בפועל  

מימוש  אפשרות  ממי של  מוקנות  יסוד  וזכויות  חרויות  של  לאזרחים  לא(  ן  ורק  אך  והקלות 

 . שיסכימו להתחסן 
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 המקור הנורמטיבי 

חוק סמכויות   מתווה התו הירוק אמור להיות במסגרתבהן מעוגן  נות  תקה  לחקיקת קור הנורמטיבי  המ .42

 (.ונההקור וקח   – )להלן ,2020–מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( תש"ף

 

 :( התקנות –מעוגן בקבצי תקנות שונים )להלן   הירוקהתו  .43

)  . א  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  סמכויות  פעילות  תקנות  הגבלת 

(, בתוקף החל  2144'  מ בע   9194,  )ק"ת  2021  – ,  התשפ"א  ( 31נוספות( )תיקון מס'  והוראות  

 (. 31תיקון    – . )להלן  21.02.2021מיום  

נו לתקנות    34ן  תיקו  . ב  ועסקים  ספים,  אשר הרחיב את מסגרת תחולת התו הירוק לפעילויות 

בתוקף החל מיום   (, 2434בעמוד   9248לתקנות, )ק"ת   31מעבר לאלה שנכללו במסגרת תיקון  

 (. 34תיקון    – . )להלן  07.03.2021

ף  שהוחל א   , בדיקות מהירות כתחליף לתו הירוק   הוסיף אפשרות לביצוע לתקנות    35תיקון   . ג 

 פתיחת מועדונים. לגבי  

 . 08.04.2021  ליום האריך את תוקף התקנות עד    לתקנות   36תיקון   . ד 

מיוח   26לתיקון    ( 2) ה 28סעיף   . ה  סמכויות  הקורונה לתקנות  נגיף  עם  להתמודדות    דות 

,  2020  – החדש)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( תש"ף  

מיום   הת 2416בעמוד    9245)ק"ת    7.3.2021בתוקף  הוחל  במסגרתו  מוסדות  (,  על  הירוק  ו 

 "(. 26לן: "תיקון  להשכלה גבוהה )לה 

ת שעה(  דות עם נגיף הקורונה החדש)הורא לתקנות סמכויות מיוחדות להתמוד  9תיקון מס'  . ו 

על כניס 2020  – )הגבלת פעילות במקומות עבודה( תש"ף   ת עובדים  , החיל את התו הירוק 

 (. 9תיקון מס'    – )להלן    07.03.2021במקומות עבודה בתוקף מיום   לחדרי אוכל וחדרי כושר  
 

לתקנה   .44 מאלה: 31לתיקון    1בהתאם  אחד  הוא  ירוק  תו  אישור  מח   ,  מתח "תעודת  או  סן  לים 

 ...".  כמשמעותו בצו בידוד בית 

שעה(  התש"ף    בריאות בצו   .45 שונות()הוראת  והוראות  בית  )בידוד  קורונה החדש(  )נגיף    – העם 

שקיבל תעודת  מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף לרבות מי  מחלים " מוגדר    , 2020

 . ..." מתחסן 

 -   כ   "תו ירוק" הגדיר    34תיקון   .46

 אחד מאלה: "

ך שהוא זכאי לתעודת מחלים או  ב')א( המעיד על כ  8יאות לפי תקנה  נפיק משרד הבר ר שמאישו (1)

 מחוסן; 

 ; תעודת מחלים או מחוסן (2)
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המע (3) המנהל  מאת  אדם  שקיבל  קלאישור  בניסוי  משתתף  שהוא  כך  על  נגיף יד  נגד  לחיסון  יני 

 . " הקורונה שמתנהל בישראל

 

 פגמים בהליכי התקנת התקנות 

ל ב ע ה   לחוק הקורונה   4סעיף   .47 ולהטיל  יר  הנורמטיבי  את המצב  לשנות  הסמכות  על  ממשלה את 

 קורונה. לטיפול במשבר ה   קשר הגבלות שונות ב הציבור והמשק  

ה  .48 הקורונה  חוק  עפ"י  וועדה  ש   וא הכלל  ע"י  מאושרות  הממשלה  שמתקינה  מוועדות  תקנות 

החוק   . הכנסת  מאפשר  דחופים,  בעניינים  כחריג,  ואולם  ו ,  לתקנות  זמני  תוקף  בלות  ג ה ל מתן 

       אישורן בדיעבד ע"י הוועדה ו/או ע"י המליאה. ל שמטילה הממשלה עד  

 : ורונה הק ( לחוק  1)ד() 4עיף  ס ין זה, נקבע ב י לענ  .49

לוועדה של הכנסת  סעיף קטן )א( יוגשו משלה להתקין לפי תקנות שהחליטה המ  "

להתקינן,    בליווי  ההצעה  בבסיס  שעמדה  העובדתית  והתשתית  הסבר  דברי 

של   או  והוועדה  לאשרן,  לא  חלקן,  או  כולן  התקנות,  את  לאשר  רשאית  הכנסת 

ת  את  בתוך  לשנות  תוקפן,  הסתיימה    24קופת  ואם  לה,  שהוגשו  מהמועד  שעות 

ביום    14:00עד השעה    – ביום מנוחה או שבתון שנקבע בחיקוק    התקופה האמורה 

לאשר את   הוועדה של הכנסת  או השבתון כאמור; החליטה  יום המנוחה  שלאחר 

יפורסמו ברשומות סמוך לאחר מכן וייכנסו לתוקף במועד פרסומן, אלא   – נות התק 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . " מאוחר יותר אם כן נקבע בהן מועד  

שלא    , לעניינים דחופים בלבד   לשמש כחריג   רצה שנועדה פ ניצלה  הממשלה  כך נוצר מצב לפיו   .50

לש  כדי  הרגילה,  בדרך  לבצעם  היה  ל ניתן  הנורמטיבי,  המצב  את  חדש    תי עובד מצב    יישם נות 

  פרלמנטרית   , מבלי שתהיה כל ביקורת   . כל זאת,  , ולחזור ולעשות כן כל שבוע או שבועיים בפועל 

 . יקה הממשלתית ק ח או אחרת, על ה 

הקורונה ה במסגרת  כך,   .51 נגיף  עם  מנגנון    , התמודדות  לאפשר    , נומלי - א חקיקתי  נוצר  בכוונה 

דחופים  בעניינים  ניהול משבר הקורונה  לתקנות שהתקינה    . המנגנון לממשלה את  תוקף  מקנה 

הרלבנטית   הכנסת ע"י    ו אושר י בטרם  הממשלה   הוועדה  למשך  או  סעיף  )!(  יום    14,  לפי 

 (. 1א)א() 7  - , ו  7  , 6ולמשך שבוע ימים בהתאם לסעיפים    , וק לח ( 2)ד() 4

נערכים למגבלות    , והציבור ציבור, גופים כלכליים גדולים,    מוסדות   –   כל המשק לפיו  נוצר מצב  כך   .52

כך  ב ו , עוד בטרם אושרו התקנות ע"י הכנסת,  לפיהן מיישמים את ההגבלות  ו   , ולנורמות החדשות 

 . כל שבוע או שבועיים, לפי העניין ,  חוזר חלילה כך,  ו   , מעשה עשוי נוצר  

זו ואת כוחה לדחיית דיוני ישיבות וועדות הכנסת הרלוונטיות, ולמעשה    רצה הממשלה ניצלה פ  .53

ת  חקיק   , בימי שגרה, טעון ה דבר    , את משטר זכויות היסוד בישראל בתוך שבועות ספורים  שינתה  

 . פיקוח פרלמנטרי פחות  כל ה ל   , או   , ה ראשית יסוד, חקיק 
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בטרם הבאתן לאישור וועדת החוקה  עוד    21.02.2021, נכנסו לתוקף ביום 31תיקון   שוא התקנות נ  .54

לסעיף   בהתאם  הכנסת,  לחוק 1)ד() 4של  הקורונה  ב ע  ו קב ה כלל  שה   אף   , (  תקנות  הוא  חוק  כי 

הוועדה   בפני  יובאו  הממשלה  ע"י  המותקנות  ורק  לפני  שעות    24הקורונה  לתוקף,  כניסתן 

 זו. רת  מסג במקרים חריגים ניתן לחרוג מ 

( לחוק,  3)ד() 4בסמכות הקבועה    מוש שלא כדין שי הממשלה עשתה  האמורות  בהתקנת התקנות   .55

בהתקיים דחיפות המחייבת כי תקנות מסוימות  המאפשר לממשלה להתקין תקנות מכח החוק " 

 (. סעיף הדחיפות   – )להלן  ייכנסו לתוקף במועד מוקדם יותר"  

 עני וקיצוני ללא שיתוף הציבור. פוג וה  מדובר בהליך חקיקה פגום ומואץ היוצר מתו  .56

לדוגמא,  .57 דבר,    כך  של  הכנסת בסופו  של  החוקה  בוועדת  התקנות  אושררו  ביום  לא  רק  אלא   ,

זאת    , 10.03.2021 הכנסת  במליאת  פקיעתן בהצבעה  מועד  ולאחר  משבועיים  יותר  של    בחלוף 

 לתקנות.   34ן  יקו . באותה עת כבר היו בתוקף התקנות החדשות, נשוא ת 31התקנות נשוא תיקון  

 בי ומעשי שאיננו תקף ושלא כדין. מכאן שהושלט בפועל שינוי נורמטי  .58

 . בסעיף הדחיפות שלא לצורך  תוך שימוש    4ע"י המשיבה  נעשתה     , 35   - ו   34תיקונים ה גם חקיקת  .59

ליום    36תיקון   .60 עד  התקנות  תוקף  את  ולא  8.4.2021המאריך  הרגיל  בהליך  שימוש  תוך  נעשה   ,

 והכלל לחריג.   , הפך לכלל שימוש בסעיף הדחיפות  החריג של    – רואות  ננו ה ת. עי בסעיף הדחיפו 

  תוך שימוש גורף בסעיף הדחיפות  השתלטות ממשלתית על חקיקת הכנסת התנהלות זו מבטאת  .61

  , ימוש במקרים חריגים ונדירים בלבד שבחוק הקורונה, בניגוד גמור למטרת חקיקתו שנועדה לש 

 . , תנאי שלא התרחש במציאות בתחלואה   ה החרפ   מצב של רק ב כדי לייצר הגבלות  

ברור   .62 כאשר  חוסר סמכות:  כדי  ועולה  כדין  נעשה שלא  בסעיף הדחיפות  ונשנה  השימוש החוזר 

הי  מיוחדת י שלא  דחיפות  כי  נ ו   , תה  הי יכר  זה  בסעיף  השימוש  ביקורת  אך  תה  י מטרת  מניעת 

נורמטיבי  מעשה  חדש ו השלטת משטר נורמטיבי  פרלמנטרית ומניעת ביקורת שיפוטית, עד כדי  

 שוי. ע 

בכך   .63 התקנות  המשפטית  שהתשתית  בהתחשב  הותקנו  מכוחה  שלאור  החריגה  השימוש  הרי 

ע"י בית    מתחייב כי הביקורת השיפוטית   התכוף וחסר הרסן שהממשלה עושה בסעיף הדחיפות 

 , מעבר למקובל. ת דווקני משפט נכבד זה תהיה  

לא רק במניעת    ות המחוקקת ל הרש צעת ע התנהלות זו מבטאת השתלטות רבתי של הרשות המב  .64

אלא  הקורונה,  חוק  פי  על  המתחייבת  אף  אף    הביקורת הפרלמנטארית  מניעת האפשרות  אגב 

מסוכן ביותר היורד לשורש עקרון הפרדת הרשויות ושיבוש   לביקורת שיפוטית. מדובר בתהליך 

 מוחלט של המשטר הדמוקרטי וערכיו. 
 

 חריגה מסמכות 

 אשר נקבעה בחוק.   סמכות מן ה יגה  ר ח התקנות הותקנו תוך   .65
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תנועה,   .66 מגבלות  זה  ובכלל  שונים  בנושאים  תקנות  להתקין  חוק הקורונה מסמיך את הממשלה 

תעופה.   ונמלי  גבולות  ואף סגירת  ומסחר  ולו שמץ של  ו סגירת מקומות עבודה  בחוק  אין  אולם 

ב  על  לאדם  אדם  ובין  אזרחים  של  קבוצות  בין  להבחין  לממשלה  סמכות  ה הקניית  יותם  סיס 

 ים. מחוסנים או בלתי מחוסנ 

על  ( לחוק הקורונה מאפשר הגבלת כניסה לעסק בכפוף לרשימה סגורה של התניות " 8)א() 8סעיף   .67

בריאות  הצהרת  קבלת  או  תשאול  או  תסמינים  בדיקת  להסמכה  סמך  זכר  כל  אין  ואולם   ,"...

ך רפואי  ע הלי בביצו מפורשת להתנות את הכניסה לבתי עסק, מקומות תרבות ומקומות נוספים  

 קל וחומר בקבלת חיסון.   – פולשני כלשהו  

יסוד: חופש העיסוק יתרה מזאת, חוק הקורונה   .68 וחוק  וחירותו  ,  כפוף לחוק יסוד: כבוד האדם 

 ומתווה התו הירוק המוסדר בתקנות פוגע באופן ישיר, חמור ומקיף בזכויות המעוגנות בהם. 

 ע: קוב   לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו   2סעיף   .69
 

 בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם".אין פוגעים בחייו, "

 זכותו של כל אדם לפרטיות ולצנעת חייו. לחוק היסוד מעגן את    7סעיף   .70

בסעיף   .71 המעוגנת  ההגבלה  לפסקת  היסוד,    8בהתאם  לכבוד  לחוק  האדם  בזכות  לפגוע  ניתן  לא 

שנו  ישראל  מדינת  של  ערכיה  את  ההולם  בחוק  "אלא  לת ולפרטיות  ובמיד כלית  עד  ה  ראוייה, 

 )ההדגשות אינן במקור(.  מכוח הסמכה מפורשת בו" שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור 

העיסוק    4סעיף   .72 חופש  יסוד:  ההגבלה  קובע  לחוק  " דומה פסקת  העיסוק  :  בחופש  פוגעים  אין 

ובמידה שאינ  ה  ה עול אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, 

 . מכוח הסמכה מפורשת בו" חוק כאמור    הנדרש, או לפי על  

פגיעה בזכויות   .73 בהתאם לחוקי היסוד, ככל שהממשלה מבקשת להטיל הגבלות שיש בהן משום 

 יסוד נדרשת לכך הסמכה מפורשת בחוק. סמכות כאמור אינה מתקיימת במקרה זה. 

עה בחוק. ובלשונו  הקבו   פורשת גוף מנהלי רשאי להפעיל סמכות שלטונית רק בהתאם לסמכות מ  .74

 עפ"י העיקרון האמור:   פרופ' יצחק זמיר של  

הכלל   זהו  חוק.  לפי  לה  שהוענקה  סמכות  אותה  אלא  מנהלית  רשות  לשום  סמכות  "אין 

 (. 49, עמ' הסמכות המנהלית)ר' הבסיסי בדיני המנהל הציבורי..." 

המושגים   .75 מחוסן" או    "מתחסן" בנוסף,  הקורו "תעודת  מחוק  נעדרים  וה ,  שהותקנו    תקנות נה 

אדם  בין  להפלות  הסמכה  הייתה  לו  גם  לפיכך,  ניתן    מכוחו.   לא  הדבר,  כך  ואין  בחוק  לאדם 

 לאפשר אבחנה על בסיס קריטריון עמום ומעורפל שלא הוגדר מפורשות בחקיקה ראשית. 

 לאור כל האמור לעיל התקנות הותקנו בחוסר סמכות מובהק והן בטלות מעיקרן.  .76
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 ליכי אישורו פגומים  שה חיסון פיית העדר הצדקה לכ 

( לתקנות הרוקחים  9)א() 29פייזר אושר בישראל בהתאם לסעיף  חיסון מתוצרת חברת  שימוש ב ל  .77

(, המאפשר לפטור תכשיר רפואי מהליכי  תקנות הרוקחים   – , )להלן  1986  – )תכשירים( התשמ"ו  

 . הפטור(   – )להלן    הרישום הרגילים הנדרשים מכל תרופה 

 . 5  ורף לעתירה כנספחלחיסון מצמסמך הפטור מאישור 

המשיב   .78 ע"י  ניתן  ה  08.12.2020ם  ביו   1הפטור  שאישור  בעוד   , –  FDA   מ א הוא  רק   פנה ליו    ניתן 

 . 11.12.2020ביום  

אינו   .79 ב הפטור  ה דן  התנאים  כל  של  לפי    9בסעיף    נדרשים קיומם  המנהל  הסכמת  בדבר  להודעה 

)תכשירים(  הרוקחים  המתייחס ה דע הו ה   –   להלן )   1986  – התשמ"ו  ,  תקנות  הנועד    ת (,  לתכשיר 

אפ  מחלה  של  במקרה  המדינה  תושבי  להגנת  תרופתי  בתקנה  י לטיפול  כאמור  (  9)א() 29דמית, 

הרוקחים.   כן לתקנות  הנכבד   , על  המשפט  המשיב  יתבקש    בית  את  לג ל   1לחייב  אופן  בי  פרט 

התנאים   על 9בסעיפים  מעוגנים  ה מילוי  עולה  )התועלת  להודעה  )ז(  )ד(,  תנאי  יכו הס   )ב(,)ג(,  ן, 

שיר בטוח ויעיל למטרה שלשמה  האם התכ אנליזה מפורטת מטעם היצרן,    גשת  ייצור נאותים, ה 

 . ( נועד, האם קיים לאותה מטרה תכשיר חלופי רשום בישראל? 

עת מחלות זיהומיות  בהתאם לאמור באתר משרד הבריאות, התמנתה ועדה מייעצת בנושא מני  .80

המומחים  מחברים  המורכבת  של מערכת  גוו במ   וחיסונים,  שונים  וממגזרים  של תחומים  רחב  ן 

ולא להסתפק בדעה אחת שלטת  אות במטרה להסתייע במומחים המחזיקים במגוון דעות  הברי 

 . של משרד הבריאות 

ommittee/IDAC/Pages/default.aspxs/Chttps://www.health.gov.il/Service 

חלה על תכשירים רפואיים בכלל    חיסון, , מכוחה נעשה שימוש ב לתקנות הרוקחים (  9)א() 29תקנה   .81

להבדיל    –  ב זאת  ורק  אך  לדון  שאמורה  המייעצת  הקשורים  מהוועדה  תרופות  או  תכשירים 

סה מאז ינואר  התכנ   דה לא דבר שלא נעשה במקרה זה, שכן  הווע   – מחלות זיהומיות וחיסונים  ל 

2020  . 

ברור   .82 דין  לא  ישנו  זה  במקרה  כאשר  כלליות  תקנות  על  להסתמך  הבריאות  משרד  בחר  מדוע 

ישיר.   ספציפי  במיוחד בהתחשב בכך שאחת ממטרות הקמתה המוצהרות  זאת    והוא חל באופן 

  ב בכת   )ר'   "בקרת מחלות מדבקות הניתנות למניעה על ידי חיסון" של הוועדה המייעצת היא:  

 (. 21.01.2020המינוי המתוקן מיום  

https://www.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Documents/Minuy21012020.pdf 

שבסעיף   .83 ההסמכה  )נוסח 47סעיף  הרוקחים  לפקודת  התש חדש(   א)ג(  בהיתר  ,  1981– מ"א ,  דן 

חיסונים. הסתמכות על סעיף סל כללי כדי לאשר מהלך כה  ה ין בו כל אזכור לנושא  לתכשיר, וא 

אישור  אך  לאוכלוסייה רחבה ואשר עבר    ניתן דרמטי של אישור חיסון חדשני ושנוי במחלוקת, ה 

  2023  עד שנת הימשך  כאישור חירום בלבד, כאשר הבדיקות אמורות ל   FDA  - מזורז וחריג של ה 

   בלתי סבירה.   – 

https://www.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Documents/Minuy21012020.pdf
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זהו פגם היורד לשורש העניין. החלטה כה גורלית ורחבת היקף,  פרוצדורלי בלבד.  איננו    נושא זה  .84

בעלת משמעויות לגבי כלל אזרחי המדינה אמורה להתקבל בהתאם לכללי המנהל התקין, תוך  

את דעתם    להביע   גוונות ביצוע בדיקות מעמיקות ומתן אפשרות למומחים בעלי דעות שונות ומ 

חו"ח   – באשר לחיסון   חיי אדם רבים מאוד    , שכן מחירה של טעות קטנה  לעלות במחיר  עלולה 

 בשל היקף השימוש הרחב בו. 

הח  .85 אישור  בהליכי  תוקף הבעייתיות  משנה  מקבלת  הירוק,  לנוכח    יסון  התו  תחולת  הרחבת 

על   בו  לעמוד  ניתן  שבלתי  לחץ  רבים מאוד  המפעיל  רק  ם  סי נאנ   חשים ה אזרחים  לא  להתחסן 

 . לשרוד ממש כדי  יומית, אלא כדי להתפרנס ו   - יום ה ם  ה יים שגרת חיי כדי להמשיך ולק 
 

 פגיעה בזכויות משפטיות ובזכויות יסוד 

מאליהן   .86 ומובנות  יומיומיות  יסוד  זכויות  שלילת  אגב  מחוסנים  לבלתי  מחוסנים  בין  האפליה 

ווה הלכה למעשה כפייה של  וק, מה תו היר במשטר דמוקרטי, כגון השתתפות בפעילויות נשוא ה 

ת  כו חוק זכויות החולה ובניגוד לז עיקרון ההסכמה מדעת המעוגן ב טיפול רפואי פולשני בניגוד ל 

וכבוד. ת,  לפרטיו האדם   זה    לאוטונומיה  גם  הווה  מ צעד  הנ"ל  לפגיעות  אסורה בנוסף    אפליה 

 בלב ליבו של המשטר הדמוקרטי.   הניצבת   שוויון ופגיעה בזכות ה 

ה  .87 לעיקרון  תמריצים  ה   פיתוי לאור  קיום  עוד  אין  הירוק"  ה"דרכון  מתווה  נשוא  והסנקציות 

את רצון חופשי להתחסן  החופשית". לא ברור אם הבעת הסכמת אדם להתחסן מבט "הסכמה  ה 

 מר אינוס. או אילוץ, שלא לו 

הירוק  מתווה  החלת   .88 למעשה, הווה מ התו  לז פעולה המנוגדת    ,  זכויות החולה,  הא כו לחוק  דם  ת 

ו ונו אוט ל  אסורה,  ומ   . כבוד ל מיה  אפליה  יסוד  פוגעת  הווה  וזכויות  האדם  כבוד  השוויון,  בערכי 

בהסכמה   שלא  את בהיות המתווה כופה למעשה, טיפול רפואי פולשני  ז   –   נוספות כמפורט להלן 

 . ובוודאי שלא בהסכמה מדעת 

  , תיקה לביוא   ת צפ   ובריאות הציבור" )מרכז   ביואתיקה : "משטר הקורונה  במאמר שנקבע    כפי  .89

חיסון בכפייה פירושו טיפול רפואי בכפייה. מאז קוד נירנברג,  "   . ( 2020, אוגוסט  21מס'    גליון 

בתחום    טיפולים כאמור נחשבים להפרה מפורשת של זכויות האדם ושל האתיקה הרפואית. 

 . ..." לכאורה ות בגלוי ובכך הופכות ללגיטימיות  בריאות הציבור המלצות אלה מופיע 

     http://bioethicsnews.zefat.ac.il/inner.aspx?id=434 

 

 המתווה בראי חוק זכויות החולה 

במחלה הרי שהמתווה    בהיות החיסון טיפול שנועד לצורך רפואי, קרי, למניעת הידבקות והדבקה  .90

 ".  טיפול רפואי מונע " פעיל לחץ חזק מאד לקבל  ת מ פחו לכל ה   או   למעשה, , הלכה  כופה 

(, חל איסור ליתן טיפול רפואי  חוק ה   – להלן  )   1996  – לחוק זכויות החולה תשנ"ו    13עפ"י סעיף   .91

 מניה וביה איסור זה.   ים סותר כפייה ולחץ לקבל טיפול כאמור  .  מדעת   הסכמה שלא ב 

http://bioethicsnews.zefat.ac.il/inner.aspx?id=434&cat=76
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יעה בחופש הבחירה של  פג  יעת מנ  שמשמעותה   ית רצונ ההסכמה מדעת עולה בקנה אחד עם פעולה  .92

 המטופל בעת קבלת ההחלטה אם להתחסן אם לאו. 

יסוד ממש, הטלת סנקציות  .93 זכויות  וזכויות, בהן  מי שלא    , שלילת חרויות  על  בהתאם למתווה, 

 . בסתירה לדרישת ה"ההסכמה מדעת"   עומדת בחופש הבחירה ו פוגעת    , מתחסן 

רפואי  .94 נותן הטיפול לספק  טים:  ני היב , מתייחס לש עיקרון ההסכמה מדעת לטיפול  מחד, חובת 

קבלת  לצורך  לו  שניתן  הרפואי  לטיפול  ביחס  המידע  כל  את  מאידך,    למטופל  זכות  החלטה. 

 להחליט "בדרך של בחירה מרצון ואי תלות". מטופל  ה 

אושר   .95 ישראל,  במדינת  כעת  שימוש  נעשה  שבו  החיסון  חירום במ לשימוש  תכשיר    בלבד.   תכונת 

ומכ  ו ו לפיכך,  קל  היה,    חומר, ח  הראוי  ב מן  תפעל  מוגברת שהמדינה  המטופלים    שקיפות  מול 

 . כלל לא נעשה  זה  דבר    . פוטנציאליים ה סיכונים  ה   לרבות המידע הרלוונטי,    מלוא ותספק את  

והמידע שהוא נמנע מלמסור,    הבריאות משרד  ש המידע   .96 אודות משבר התחלואה בקורונה  מוסר 

הוא  בפרט,  ותופעות הלוואי שעלולות להיגרם בגינו,    פן אישורו ו , א סון בכלל, ואודות יעילות החי 

מניפולטיבי  מדעת    , כה  מידע  מסירת  של  בקריטריון  עומד  הוא  שאין  רק  לא  כי  המחייב    – עד 

  –   פרסום מידע הנוגד את מדיניותו   תוך מניעת   מידע אמיתי ונחוץ תמצית נתוני  למסור למטופל  

   . ממש   ים" המטופל זרחים " כל הא שר להטעיית  אלא שהוא עומד בכל תנאי הדין בא 

  , לו אדם פרטי היה מוסר מידע כזה באשר לסוגייה כלשהי, היינו נאלצים לקבוע שמדובר בהונאה  .97

 היה מאסר. אין הדבר שונה כאשר מסירת המידע נעשית ע"י רשות שלטונית. כזה  דינו של אדם  ו 

חד עם הדוקטרינה  ו עולה בקנה א אינ המתווה    – דר מידע מספק לגבי סיכוני החיסון  ע בה על כן,   .98

 . של הסכמה מדעת 

החיסון  לקבלת בנוגע   מדעת" תוך "הסכמה  לקבל החלטה האפשרות מאזרחי המדינה  נמנעת   כך ב  .99

   . החופשי של המתחסן ברצונו    –   מכוונת   – פגיעה    זוהי   . טיפול רפואי בגדר    וא שה 

ון  מרצ על ידם  נה  משניתנים תמריצים למתחסנים לא ניתן לדעת האם ה"הסכמה" להתחסן נית  .100

מ  כתוצאה  או  ו ה חופשי  ההנאה  בטובות  הגלום  ע"י  למתחסנים  המובטחות  זכויות  ה פיתוי 

 ם. המשיבי 

ל  .101 למצוא  חיזוק  ניתן  האמורה  המידע  ל   8עמ'  ב גישה  פייז תכשיר  של  והשימוש  עלון  ,  ר חברת 

 : , וזו לשונו לכך   את התכשיר או לסרב המקנה זכות בחירה לכל אדם לקבל  

 

 

   . 6  כנספחלעתירה  מצורף  ,עלון המידע של חברת פייזר

  כפיית טיפול רפואי   אפשרים המ א למותר לציין כי המתווה אינו עומד באף לא אחד מהחריגים  ל  .102

 . לחוק זכויות החולה   15בסעיף  כמפורט  
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 הזכות לאוטונומיה 

המדינה אלא תאגיד שהוקם כדי לשמור על  אין  להלן,    המובאת קה  ת, ועפ"י הפסי ו ת העותר גיש ל  .103

חרותו של האדם, כמו גם    , כבוד האדם ביניהן,    של פרטיה.   יות, זכויות היסוד אותן זכויות טבע 

הזכות     -   בנוגע לחייו ולדרכו הזכות לאוטונומיה וההכרה בהיותו בן חורין, חופשי לקבל החלטות  

פס"ד  ) עמותת הפורום החילוני ואח' נגד שר הבריאות  1550/18 להיעזב לנפשו. וכבר נאמר בבג"צ 

 לפסה"ד:   38ה  ( בפסק בתי חולים 

האוטונומיה של הרצון הפרטי של האדם היא ערך יסוד בשיטת משפטנו והיא מעוגנת  " 

בגרעין ההכרה בכבוד האדם כזכות חוקתית, מונחת    [ ... ]   בהגנה החוקתית על כבוד האדם 

ומעצב את אישיותו  הכותב את סיפור חייו    ופשי, טונומי וח כי האדם הוא יצור או התפיסה  

 . " רצונו פי    על 

 

 :  14-04-7541קלנסוואה כפי שעולה מפס"ד ו .104

"להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם  זכותו של אדם לאוטונומיה על גופו, משמעותה:  " 

אלה",   לבחירות  בהתאם  ולפעול  התערבות  לבחירותיו,  מפני  חירותו  גם  נובעת  ומכאן 

וכן בגו  הסכמתו'.  ללא  צר    פו  במובן  מתמצה  אינה  הפרט  של  לאוטונומיה  של  "הזכות 

לזכותו  הנוגע    של הזכות לאוטונומיה,  – פיזי    – בחירה. היא כוללת גם רובד נוסף   אפשרות 

מזכות זו משתמע, בין השאר, כי לכל אדם חירות מפני    [ . .. ] של אדם כי יעזבוהו לנפשו  

 )שם, באזכור של פרשת דעקה(.     " [ ... ]   התערבות בגופו ללא הסכמתו 

, פ"ד  משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' משרד הרווחההמרכז ה  –עדאלה    7245/10ראה גם בג"ץ   .105

 : 44, בפיסקה  442(, 2ס"ו )

ב  . 44"  בנבו[    908/11בג"ץ  העותרים  ה ]פורסם  את  טיעוניהם  במרכז  פגיעה  העלו 

 " להורות.  ובזכות  הורית  לאוטונומיה  בזכות  לאוטונומיה,  היסוד  בזכות  מערכי  אחד 

חופש  בדבר  הערך  הוא  ביותר  הפרט"    החשובים  של  גאנם )להלן:  [  ... ] הרצון  ((.  עניין 

ומאוויו   מעשיו  על  להחליט  פרט  כל  של  הזכות  היא  לאוטונומיה  הזכות  של  המשמעות 

 ירות אלו: בהתאם לבחירותיו, ולפעול בהתאם לבח 

ל ההיבטים המרכזיים של חייו  "זכותו זו של אדם לעצב את חייו ואת גורלו חובקת את כ 

עם מי יחיה; במה יאמין. היא מרכזית להווייתו של כל פרט  היכן יחיה; במה יעסוק;    - 

ופרט בחברה. יש בה ביטוי להכרה בערכו של פרט ופרט כעולם בפני עצמו. היא חיונית  

ש  העצמית  את  להגדרתו  מגדירות  פרט  כל  של  בחירותיו  שמכלול  זה  במובן  פרט,  כל  ל 

הפרט"  אישי  של  חייו  ואת  מקוב ותו  היתה  שנים,  עשרות  לפני  הגישה  עד  לת 

ולה בהסתמך על  ינתן לח   לפיה הרופא קבע איזה טיפול ראוי   הפטרנליסטית,  הרפואית  

ו, הפך החולה  לאוטונומיה על גופ  שהתגבשה זכותו של האדם    לאחר   כיום,  מקצועיותו. 

 . " גבי הטיפול הרפואי שינתן לו החלטה ל שותף ל 

 . כרה בזכויות האדם ובזכויות החולהאינטגרלי מההו של האדם לאוטונומיה על גופו, הינה חלק זכות  .106

 

http://www.nevo.co.il/case/5734042
http://www.nevo.co.il/case/5734042
http://www.nevo.co.il/case/5734042
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 : ענטבי ' דוד נ 9936/07בע"א חס למשמעות הזכות לאוטונומיה והפרתה יהנדל התי  טופהש 'בכ .107

  בחירה   למטופל   מתן   אי .  האדם   כבוד   בליבת   ניצבת   היחיד   של   האוטונומיה   כי   לשכוח   אין " 

.  המטופל   לבין   הרופא   בין   ההבדל   מחיקת   כדי   עד   לטשטוש   משול   בו   פול הטי   של   חופשית 

  ואילו   והניסיון   הידע   בעל   הוא   המטפל .  ונפרדים   עצמאיים   גורמים   הינם   השניים 

  על   שמירה   בלא   באחרון   טיפול .  הסופית   הדעה   בעל   הינו ,  הטיפול   כמושא ,  המטופל 

 . " סובייקט   במקום ,  לאובייקט   –   לחפץ ,  במכוון   שלא ,  אותו   להפוך   עלול   זכויותיו 

 

, מתייחס כב' השופט פוגלמן למעמדה של הזכות לאוטונומיה,  איתן נגד ממשלת ישראל  8425/13 בבג"צ .108

 :  לפסה"ד 83ו   82היסוד לכבוד, בע' הנגזרת מזכות 

 

  נית של האדם, באנושיותו כבוד האדם נשען על ההכרה בשלמותו הפיזית והרוח ... " 

למי  קשר  בלא  זאת  וכל  כאדם,  הצומחת  ובערכו  התועלת  )עניין דת  לאחרים    ממנו 

טל  בעמ'  חוק  הזכות  685-684,  של  פרישתה  היקף  בשאלת  נשמעו  שונות  דעות   .)

ולמניעת   אדם  של  השפלתו  למניעת  ביחס  חלה  לכבוד  הזכות  כי  חולק  אין  לכבוד. 

(.  590-589, בעמ'  בתי הסוהר   הפרטת   אדם )עניין פגיעה בצלם האנוש שלו ובערכו כ 

על הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד אף  הזכות לכבוד האדם  התפרשותה של  

היא מובנת כיום. עמדה זו, שלפיה זכותו של אדם לכבוד היא גם הזכות לכך שיהיו  

לו תנאי חיים המאפשרים קיום שבו יממש את חירותו כבן אנוש, קנתה לה שביתה  

מ   ... בפסיקתנו  בית  של  בפסיקתו  שאומץ  הביניים"  "מודל  פי  )עניין על  זה    שפט 

(, יש לכלול בגדרי כבוד האדם גם פגיעה הקשורה בקשור  684-683, בעמ'  טל   חוק 

ופעולה   בחירה  חופש  הפרטי,  הרצון  של  אוטונומיה  כמבטא  האדם  לכבוד  הדוק 

 . "   ... וכיוצא באלה 

 

 : ה"דלפס 203' מזכות היסוד לכבוד האדם, בע ארבל דנה במשמעות הפרתבדימוס כב'  השופטת  .109

 

חורין"    "כבוד  בן  והיותו  חייו  קדושת  האדם,  של  הערך  הוא  שלילת  .  [ ]... האדם 

חירותו של אדם מגיעה לטעמי גם לכדי השפלתו וביזויו, שמניעתם היא לב ליבה  

ולכבוד   לחירות  אלו  זכויות  כי  להדגיש  חשוב  האדם.  לכבוד  הזכות  של  ובגרעינה 

הזכויות  אופן חוקי.  גם אם אינו שוהה בה ב   האדם מתפרשות על כל אדם בישראל, 

 . " [ ... ] נתונות לאדם באשר הוא אדם  
 

 . כפיית חיסונים ן  י דברי כב' השופטת ארבל יפים גם לעני  .110

 

כבוד   .111 העברי.  המשפט  יסודות  עם  גם  אחד  בקנה  עולה  גופו,  על  אדם  של  באוטונומיה  ההכרה 

הזכות    הנ"ל, מפנה למקורות המשפט העברי, המגנים על   לפס"ד אנטבי   12השופט הנדל בסעיף  

 דם ולאוטונומיה: לכבוד הא 

 
"לא במהרה ינתק"    – אוטונומיה, כבוד האדם וחופש הבחירה    – "החוט המשולש"  

שוכנת   האחרון  של  ובגלעינו  הכבוד  מצוי  האוטונומיה  בליבת  י"ב(.  ד,  )קהלת 

כזכות מוגנת.  לאוטונומיה    נדונה הזכות   Yaleניברסיטת  הבחירה. בכתב העת של או 
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בחירה של המטופל מול מקצועיותו של הגורם  חרות בדבר זכות ה צוינו הטענות המת 

המטפל. הוצע לבנות מודל חדש לחלוקת סמכות ההכרעה בין הרופא לבין מטופלו.  

- "  ו Patient Choiceמעניין הוא כי במהלך המאמר שזורים בערבוביה המונחים " 

 "Patient Autonomy  ,"  ראו( זהה  שתוכנם  במושגים  עסקינן  כאילו  ממש 

Marjorie M. Shultz, From Informed Consent to Patient Choice: A 

New Protected Interest, 95 Yale L.J. 219 (1985)  .) 

 

כוח בחירתו של אדם כערך מרכזי. סיפורו של אדם הוא   המשפט העברי ראה את 

ה   אשר   – גם בחירותיו. הסבא מסלובודקה   ; מראשי  20- וה   19- חי במהלך המאות 

ישיבה תנועות   ראש  בשנת    המוסר,  חברון  ישיבת  ומקים  התייחס    –   1925בליטא 

לפסוק "זה ספר תולדות האדם" )בראשית ה, א(: "זה ספר תולדות אדם וגו' כתב  

הרמב"ן ז"ל: "ולפי דעתי ירמוז לכל התורה כי כל התורה כולה ספר תולדות אדם,  

בכאן   אמר  וטעם  ע"כ  וכו'.  אדם  תולדות  ואלה  אמר  ולא  שמם  "ספר"  את  ויקרא 

ספר  אדם  זה  אמר  הוא  ועליהם  וכו'  האנושי  המין  לכל  כלל  "אדם"  ששם  מפני   ,

תולדות אדם"... אנו צריכים לומר שכל העולמות נבראו לבני אדם לא משום שהם  

. גדול  בוחרים, כי אם משום שיכולים לבחור, כלומר: מפני כח הבחירה שיש בהם.. 

הסביר  כך  המלאכים".  מן  יותר  בזה  מסולובודקה    הוא  הקב"ה  הרב  בורא  מדוע 

"ומכיון שיש גם לרשע הכח הזה,    – מחדש בכל יום את כל העולם גם עבור הרשע  

 " ]...[. נבראו בשבילו עולם ומלואו 

 

ינה, הציג את עוצמתו של חופש  הרב אברהם קוק, שהיה הרב הראשי לפני קום המד 

ההויה,  של  התמצית  הוא  החפשי...  "הרצון  כדלקמן:  המתגלה    הבחירה 

 ]...[.   בפנימיותה. וזאת היא נשמת אדם הראשון בכל מילואה" 

 

האחרון    אשר חי בברלין ובארצות הברית והלך לעולמו בעשור   – לובייצ'יק  הרב סו 

העשרים   המאה  האדם    – של  "כבוד  כלשונו:  האדם  כבוד  על  שהוא    - כתב  עניין 

ם. כבוד האדם הוא  אוניברסאלי, ללא הפלייה בין סוגי בני האדם, מוצאם או מקור 

הכול  על  שחל  האיש   [ ... ]   דבר  של  האמיתי  שהערך  מאמינה  יות  היהדות 

ה של האדם או על ידי  האינדיבידואלית אינו בא לידי ביטוי על ידי איכות הכריזמ 

יופיו של הסיפור שהוא מספר לזולת, או אפילו על ידי הישגיו, כי אם על ידי עצם  

בע ביהדות לאדם הבודד, המנגן את שירת  העובדה שהוא קיים. "כבוד האדם" נק 

 ]...[. מיים ביותר"  חייו בבודדותו, בספקותיו ובבטחונו הפני 

 

בכוח  ה  בפגיעה  שראתה  בכך  אף  המשולש"  "החוט  את  נס  על  העלתה  יהדות 

בגין   פיצוי  לדרוש  שניתן  הוא  בדעקה  החידוש  תביעה.  עילת  כמקימת  הבחירה 

זכות   לו נזק במבחן  הבחירה למטו פגיעה באוטונומיה, גם אם אי מתן  פל לא הסב 

מופיעה במשפט העברי אף בתלמוד. כפי    התוצאה הרפואית. ראייה זו של הדברים 

את   מזיק  שהוא  מפני  להריגה  עומד  שהיה  "שור  ההלכה:  את  מסכם  שהרמב"ם 

הרבים, וקדם אחד ושחט שור  - הבריות ואילן העומד לקציצה מפני שהוא מזיק את 

מ  זה שלא  וקצץ אילן  הדיינים,    – דעת הבעלים  זה  חיב לשלם לבעלים כמו שיראו 



31מתוך   20עמוד   
 

מ  מלעשות  הפקיען  הנתבע    ]...[ צוה"  שהרי  שיכול  הגם  לפיצוי,  זכאי  השור  בעל 

לציבור    לטעון  סכנה  מהווים  אינם  העץ   / החיה  התוצאה,  את  עוד".  "השגתי 

הזכות לפעול כבחירתו  התשובה לכך היא שאומנם נכון הדבר. ברם, מהתובע נשללה  

 . " ס לקניינו ביח 

 

לגבי קבלת  ובלא כל השפעה זרה    הזכות לאוטונומיה מחייבת לאפשר לכל אדם להחליט באופן עצמאי .112

 רבות חיסונים.ל – טיפול רפואי

 

כפיית חיסונים,  ע"י  באמצעות המתווה,  של הפרט  מקום להתערבות המדינה בשיקול הדעת  לכן אין כל   .113

 במישרין או בעקיפין.

 

 : 27.01.2021בהחלטת הפרלמנט האירופי מיום גם כפיית חיסונים קיבלה ביטוי עמדה זו לעניין איסור  .114

 
7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one 

is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish 

to do so themselves 

; 7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to 

possible health risks or not wanting to be vaccinated; 

https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25

682ae848428feba12/resolution%202361.pdf 

 

 זכות לשוויון ה
 

ועל חשיבותה, וכתרים רבים  כות לשוויון, על מעמדה  בפסיקת בית משפט זה על הז  דובר"רבות כבר   .115

 )כב' השופטת עדנה ארבל בענין עדאלה(.  "נקשרו לה

 

מלבנות היסוד של המשפט ומהווה עמוד  "  , הואעקרון השוויוןז"ל קבע כי    כב' השופט בדימוס משה לנדוי .116

  1)  , פ"ד כגר האוצרברגמן נ' ש   69/98)בג"צ    "השדרה ו'נשמת אפו' של המשטר החוקתי שלנו בכללותו

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד  -המרכז לפלורליזם יהודי  07/4805בג"צ    ;1969[,  698,  369]

 . (החינוך

 

כי לא נמצא מי שיחלוק שהשוויון הוא אבן הראשה במשטר דמוקרטי ונדבך    דומה במקום אחר קבע: " .117

ן, שהוא אחד  ינה דמוקרטית ללא שוויומרכזי ביחסים שבין הפרט למדינה. לא ניתן לקיים חברה במד

תקופה  מנגזרות הצדק וההגינות. השוויון הוא שם נרדף לצדק ולהגינות, כפי שהם נראים לבני החברה ב

מרכז השלטון    95/7111)ראה בג"ץ    שוויון המוליך אלי צדק, שוויון שדרכו היא דרך ההגינות  –מסוימת  

 /100עמ'   [,31] לר נ' כנסת ישראלרס  07/6298בג"ץ ; 502עמ' ,  המקומי נ' הכנסת

 

 נקבע ע"י כב' השופטת ארבל: בענין עדאלה לפסה"ד 53בסעיף   .118

 

https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf
https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf
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פוגעת בזכות חוקתית לשוויון כחלק מכבוד האדם. העובדה נראה כי האפליה במקרה זה  "

שמוחרגת מקבוצת כלל התושבים בעלי הילדים קבוצה מצומצמת של תושבים בשל בחירתה  

בוצה זו. הפער הנוצר בין שתי הקבוצות יוצר פוגעת בכבוד האדם של ק שלא לחסן את ילדיה

לכבו הדוק  קשר  לה  שיש  האחרונה,  הקבוצה  של  אפליה  בדומה תחושת  )ראו  האדם  ד 

(. הפגיעה מורכבת הן מאי כיבוד אמונתה או בחירתה של קבוצה זו 92לה"ב, פסקה   עניין

ם עשויות הורים אחרים שפעולותיה  שלא לחסן את ילדיה מטעמים שונים, והן מהתחושה כי

ילדים   קצבאות  לקבל  ממשיכות  אחרות  בדרכים  הציבור  בטובת  או  ילדיהם  בטובת  לפגוע 

חושה כי המחוקק התמקד דווקא בקבוצה זו ובמטרה חברתית זו שהיא היחידה  מלאות. הת

בגינה קיימת התניה של קצבאות הילדים יוצרת פגיעה בכבודה של אותה קבוצה שנבחרה  

קבוצות ילדים אף היא תורמת  שיש להפחתה זו על הבחנה בין    נסר(. ההשלכה ראו עניין)

  ."וויוןלמסקנה כי בפנינו פגיעה חוקתית בזכות לש

 

לענייננו .119 גם  יפים  בזכות  ,דברים אלה  ופוגע    ם ומכאן שהמתווה מפלה לרעה את קבוצת הלא מתחסנים 

 לשוויון. 

  

נוכח העובדה  הוא    .ורעיון מפלה מטיבו ומטבעלמתחסנים הוא  תו ירוק  ק  יהענ לרעיון  ה .120 חמור במיוחד 

שכן  ש מטעה,  אף  המתחסהוא  עלול  החיסון  לאחר  עפ"י  ן גם  רבים,,  בנגיף    מומחים  ולהידבק  להדביק 

 הקורונה. 

 

 אבחנה בין קבוצת המחוסנים לקבוצת הבלתי מחוסנים, מבחינת פוטנציאל ההדבקה.  מקום למכאן שאין   .121

 

מיותר .122 האמורה  חו האפליה  שעפ"י  העובדה  לאור  הבריאות,  ת  משרד  ונתוני  הדעת  של  ות  רובה  רוב 

א נשקפת להם סכנה מהבלתי מחוסנים ולכן לא ניתן  , ל90%האוכלוסייה בסיכון מחוסנת בשיעור של  

ת המחוסנים לקבוצת הבלתי מחוסנים, כפי שעולה  להצביע על שוני רלוונטי או אבחנה מותרת בין קבוצ

 מחוות הדעת.

 

   לפרטיות והזכות  רפואית לסודיות הזכות
 

 דיות רפואית ועל הזכות לפרטיות. והחובה להציג "תו ירוק" פוגעת בזכות האדם לשמירה על ס .123

 

 קובע כי פגיעה בפרטיות היא בין היתר:  הגנת הפרטיות חוקלחוק   2סעיף  .124

למצב    פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או   (11)"

 ."הגותו ברשות היחידלהתנבריאותו, או 

 

   –   ימצב בריאותוחשיפת מידע רפואי  מחייבת  למסור מידע אודות התחסנות,  הדרישה הגורפת מהציבור   .125

  אולם,  וכן על פרטיותו  רפואית  סודיות  על  לוותר  יכול   אדם  אמנםמכוח חקיקה.     זכויות מוגנותובכך מפרה  

בהתנייה    המדוברלמקום כלשהו,  יסה  כנלת שירות כלשהו או לכאשר חשיפת המידע מהווה תנאי לקב

 הלכה למעשה. החופשי,   רצוןאת  אשר שוללת
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126. THE RIGHT TO BE LEFT ALONE    היא "אם כל ההגדרות של הזכות הפרטיות, שלפיה הפרטיות היא

משפט  מיכאל בירנהק,  העיוני של הזכות לפרטיות","שליטה והסכמה: הבסיס הזכות להיעזב במנוחה" ) 

 ובהמשך נאמר:; (31בע'  9 וממשל י"א תשס"ח,

"וורן וברנדס לא סיפקו הצדקה לזכות, ודרך הטיעון שלהם היתה הטענה המושגית...אבל ניתן  

–לחלץ ללא קושי את רוח ההגדרה: היא מעלה על נס את האוטונומיה האטומיסטית של בני  

מנוחה. ח להחליט מתי להיעזב באת הפרט מהכלל, ומפקידה בידי הפרט את הכו  אדם, מבודדת

ההגדרה משמיעה את הפרטיות כצורך פסיכולוגי בשלווה, ובמידה מסוימת כצורך בשליטה  

 ."של הפרט במרחב של עצמו

בבג"צ   .127 למצוא  ניתן  לנפשו  להיעזב  האדם  לזכות  האזורי   6650/04התייחסות  הרבני  הדין  בית  נ'    פלוני 

 לפסה"ד: 10עיף , כפי שקבע כב' הנשיא אהרון ברק בסבנתניה

 -בחוק 7יקפה של הזכות החוקתית לפרטיות ייקבע על פי פירושה של הוראת סעיף  ה.  10"

די אם נציין כי    ..יסוד: כבוד האדם וחירותו. לזכות היבטים שונים, ותחומי פריסה רחבים

מבוססת על    –כמו הזכות לכבוד האדם שאליה היא קשורה בקשר הדוק    –הזכות לפרטיות  

בפרטיות היא ההכרה באדם כפרט אוטונומי הזכאי לייחוד    הכרה[  ...]  יה של הפרטהאוטונומ

אל מול האחרים. ייחוד זה הוא המאפשר לאדם להתבצר באישיותו כבעלת משמעות הראויה  

בפיתוח .]...[לכיבוד"   האדם  של  האישי  באינטרס   ]...[ הוא  הפרטיות  זכות  של  עניינה 

ובזהאוטונ עצמו  עם  להיות  בזכותו  נפשו,  במנוחת  שלו,  ולחירותומיה  לכבוד   [ ...]  כותו 

זכותו של אדם לנהל את אורח החיים שבו הוא חפץ בדל"ת  [...] "הפרטיות מבטיחה את  

, בלא הפרעה מבחוץ. ביתו של אדם הוא מבצרו, ובגדריו הוא זכאי לכך כי יניחו אמות ביתו

זו, הזכות לפ אותו לעצמו, לפיתוח האוטונומ ]...[ מבחינה  רטיות יה של הרצון הפרטי שלו 

היא בין השאר ]...[ הגבלה על נגישותם של אחרים אל היחיד ]...[ הזכות לפרטיות נועדה, 

א יהא שבוי בביתו, ולא יהא אנוס לחשוף עצמו בביתו להפרעות כן, להבטיח כי אדם ל  -על

הזכות   ]...[ את תחילתה של החירות ]...[שאין הוא רוצה בהן. בכך מהווה הזכות לפרטיות  

מ בין  לפרטיות  הכלל,  לבין  הפרט  בין  הקו  את  משרטטת 'ותחת  היא  החברה.  לבין  האני' 

לפיתוח 'האני' שלו, בלא מעורבות של הזולת"  ,מיתחם אשר בו מניחים את הפרט לנפשו

 .) ההדגשה שלי, י.ד( "]...[

עומד בסתירה    נשוא המתווה,את מדיניות החיסונים    שיביםעל כך, שהאופן שבו מפעילה המיש להצר   .128

 זכות האדם להיעזב לנפשו. ל

 חופש התנועה 
 

לחוק יסוד: כבוד האדם    6הזכות לחירות ולתנועה חופשית מהווה כשלעצמה זכות יסוד המעוגנת בסעיף   .129

או בכל  ירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה אין נוטלים ואין מגבילים את ח" וחירותו, בזו הלשון: 

 . דרך אחרת"

 

ר של אדם לחופש התנועה,  סביר את החשיבות הבסיסית והיסודית ביותאין צורך להכביר מילים כדי לה .130

ולא בכדי מאסר אדם הוא העונש החמור ביותר אשר קיים בפועל במדינת ישראל. על כן, כל הגבלה על  

 ה, הגם אם אין המדובר בכליאה של ממש.  חופש התנועה של אדם היא חמור
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בתי עסק  ללנוע בחופשיות, להיכנס  ן,תחסולים להלהתחסן ו/או הלא יכ לא בוחרים  שלילת זכותם של ה .131

  , החלטה קשה, שרירותית יאה – וחיובם בבידוד לאחר חשיפה לחולה מאומתומוסדות חינוך אקדמיים 

 הצדקה רפואית, ומגבילה את חירותם.  החסר

 

למעשה מעצר ללא משפט. כליאת הלא מחוסנים בבידוד לעומת שחרור המחוסנים ממגבלה  ד הוא  הבידו .132

הצדקה:  זו חסרי  הקבוצות  ,  הקורונה.  שתי  בנגיף  והידבקות  הדבקה  פוטנציאל  מיישמת  בכך  בעלות 

 הממשלה מדיניות בלתי סבירה וחסרה תשתית ראייתית, באופן העולה לאין שיעור על הנדרש. 

 

 כויות ת זייהתנ 
 

או רפואיים, כגון  חיצוניים ו/בתנאים    –  ועל אחת כמה וכמה של זכויות יסוד  – חרויות וזכויות  ה של  י התנ .133

 . אינה מקובלת כלל ועיקר, תו הירוקמתווה ה

 

 לפסק הדין:   38ו   37ן עדאלה הנ"ל בסעיפים יכב' השופטת ברק ארז מתייחסת לנושא בעני  .134

 

תח הדברים היא השאלה המשפטית שנמצאת  מבין אלה שהזכרתי בפ "השאלה השלישית

פי המדינה בתנאים, ובאופן ספציפי להתנות זכויות כלבליבה של העתירה: באיזו מידה ניתן  

הרבותא  מה  לכאורה,  למלא.  הזכות  נמען  שעל  בחובות  זכויות  להתנות  ניתן  האם  יותר, 

תנאים? הכולל בקביעת  ככאלו  וזכאויות  זכויות  בהגדרת  תדיר  מורגל  סייגים  המשפט  ות 

ובין הזכות מפני עצמו ותנאים להגשמתן, בין תנאים פטרנליסטיים המבקשים להגן על בעל 

  תנאים המבקשים להגן על האינטרס הציבורי.

להחלשתן   חשש  מעוררת  בתנאים  זכויות  שהתניית  הוא  המטבע  של  השני  הצד  אולם, 

 .ל השלטוןולכרסום במושג הזכות עד כדי הפיכתה לטובת הנאה הניתנת בחסדו ש

  [ . ].. 

לבין זכויות   כויות חוקתיותהבחנה חשובה שיש לפתוח בה, בהקשר זה, היא ההבחנה בין ז

משפטיות. החשש העיקרי באשר להתנייתן של זכויות נוגע להתניית זכויות יסוד חוקתיות. 

תורת הזכויות הליברלית מבוססת על התפיסה שזכויות יסוד חוקתיות הן המגן של הפרט  

 ה.חו של השלטון, ולכן הן אמורות להיות, במקרה הרגיל, אוטונומיות מכל הגבלמפני כו

אבק הדמוקרטי לזכויות כרוך בתפיסה שזכויות ניתנות גם למי שאינם נתפסים תולדות המ

עת,   באותה  או  בכלל  נחשבים,  שאינם  ולמי  חוק  למפרי  גם  אזרחים  'כ"נורמטיביים", 

ישאו על כתפיהם של מי שעמדותיהם קוממו אחרים  . אדרבה, מאבקי זכויות רבים נ'לדוגמה

 .ל אנשי שררה"ואף היו לצנינים בעיניהם ש 

 

בשל  להפקיע זכויות יסוד מאזרחים רק ו כלל זהה יש להחיל בענייננו. לא יעלה על הדעת להתנות  .135

לאור הבעייתיות הכרוכה באישור החיסון והעדר  הדבר,  קל וחומר    . מעוניינים להתחסן   אינםכך ש 

 . על תופעות לוואי הנגרמות בגינו ע  מיד 
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 חופש העיסוק  

 

פגיעה כלכל  .136 עובדי תעשיית ההסעדה,  ומנהלי  שה בחופש העיסוק של  קית  מתווה התו הירוק מסב אף 

סובלים מהפסדים בשל אי הגעת לקוחות  ו  יבים בהצגת התו הירוקהתיירות וכל שאר בתי העסק המחו

,  בהיעדר סמכותחקיקת המשנה נעשתה  בחלק זה נראה כי  שאינם יכולים להמציא לידיהם תו ירוק. אף  

 ועל כן דינה בטלות.  

 

  יסוד חופש העיסוק קובע:לחוק   3סעיף  .137

 

 ."כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד"

 

 לחוק יסוד חופש העיסוק מעגן אף הוא פסקת הגבלה משלו, בקבעו:    4סעיף  .138

 

בח פוגעים  שנועד "אין  ישראל,  מדינת  של  ערכיה  את  ההולם  בחוק  אלא  העיסוק  ופש 

נה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת לתכלית ראויה, ובמידה שאי 

 . בו"

 

 חופש העיסוק כך:לזכות  השופטי בית המשפט העליון לדורותיהם עמדו על מעמדה של  .139

  

החופש לבחור מקצוע  מהאדם את  דם. טול"טול מאדם את חופש העיסוק ונטלת ממנו צלם הא

ה   ונטלת ממנו את טעם החיים" (;  583פרשנות חוקתית" עמ'    -משפט  )אהרן ברק, "פרשנות 

בכל עבודה או משלח   חופשית, היא, כי אדם רשאי לעסוק"נקודת המוצא, המקובלת בחברה  

לם ולקיימם אלא  יד, כל עוד לא נקבעו לגביהם הגבלות או איסורים ואלו האחרונים אין להטי

 " )מאיר שמגר, שופט בית המשפט העליון(.לפי הוראתו המפורשת של החוק

 

ש .140 הכושר  חדרי  הם  לכך  הדוגמאות  להתנתק  אחת  כלכלית.   ביקשו  כדאיות  אי  עקב    מהמתווה 

https://www.davar1.co.il/2 / 

 

בנסיבות חריגות ויוצאות מן  צריכה להיעשות רק  חרות טבעית של הפרט  אין חולק כי פגיעה ב,  לסיכום .141

 . פחותהפות שפגיעתן , כמו גם שקילת חלובזמןת ומ ומגבלות נוקשות ותח הכלל, תוך הקפדה על 

 

 התכלית הראויה 

 

 התכלית הראויה מפורטת בחוק הקורונה, כדלקמן:   .142

 

 מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור; .א

 תו; צמצום התפשטו .ב

 צמצום היקף התחלואה;  .ג

 .הגנה על אוכלוסיות בסיכון .ד

https://www.davar1.co.il/2/
https://www.davar1.co.il/2/
https://www.davar1.co.il/2/
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 אם הדבר נכון גם לגבי מתווה התו הירוק??? ראויות. ה –תכליות חוק הקורונה  .143

 

מוצהרות של מתווה התו הירוק הן עידוד התחסנות, השגת חסינות עדר ומתן אפשרות לציבור  מטרותיו ה .144

דברי  ל  19ע' וכפי שנקבע ב חינוכית.תרבותית  ,כליתלחיי שגרה הכוללים פעילות כל לצאת מסגרים ולשוב

 ההסבר לתקנות :

הישגים אלה עדיין   ,היא האסטרטגיה הנבחרת ליציאה מהמגפה. עם זאת  האוכלוסיהרב    חיסון"

  ישראל   אוכלוסיית  של רדע  חסינות  .התקנותאינם מאפשרים ויתור על ההגבלות המוטלות במסגרת  

 המהווים ,  16  לגיל   מתחת  ילדים  לחסן  ניתן  ולא  מאחר,  היתר  יןב,  זה  בשלב  השגה  ברת  אינה  עדיין

 גבוהים [...] כיסוי  שיעורי יידרשו הבריאות במשרד המקצוע גורמי לעמדת. מהאוכלוסייה 30%–כ

 ."המגבלות שחרור לאחר חמור   תחלואה מגל להימנע מנת על [...] יותר

   . 7 כנספחלעתירה  פיםמצור דברי ההסבר 

 

שאינ  .145 מטרות  הקורונה  שבחוק  התכליות  על  מוסיף  הירוק  התו  הן  מתווה  אם  ברור  ולא  בו,  מוזכרות  ן 

ז  הבחנה  הקורונה.  חוק  תכליות  הגשמת  לצורך  שגבה  נדרשות  המחיר  נוכח  ביותר  כמהותית  תתברר  ו 

א שום  מתווה התו הירוק במונחים של כפייה, שלילת זכויות יסוד ופגיעה בזכויות מוקנות עפ"י חוק, לל

 תועלת אפדימיולוגית מעשית.

,  70מאוכלוסיית הסיכון מעל גיל   90%ולחוות דעת המומחים, חוסנו כבר    בהתאם לנתוני משרד הבריאות .146

מכלל הציבור. על כן, ניתן להסיק שגם ללא חיסון המוני של אזרחי המדינה ניתן היה להגיע    60%  - ויותר מ

 לסף חסינות עדר.  

א  במפורש שאחת ממטרות ההסכם הי  1בעמ'  מצוין    ,ל עם חברת פייזרישראמדינת  מעיון בהסכם שחתמה   .147

 לבדוק האם ניתן להגיע לחסינות העדר באמצעות חיסון: 

WHEREAS, the Parties agree that it would be highly beneficial from a public 

health perspective to track pandemic data in accordance with vaccination  

erd immunity to evaluate whether hWorld context -compliance in a Real

ogram rolloutprotection is observed during the Product vaccination pr . " 

 

 : להסכם עם חברת פייזר   2.1ף  י ע כפי שנקבע מפורשות בס ו  .148
 

 

 

 

 

 

ויסכן בכך את הציבור בהדבקה,   .149 יחלה בקורונה  ובריא  איננו מבוסס  הסיכון בכך שאדם צעיר 

אלא  מהימנים,  נתונים  על  גס עיוו   מהווה   כיום  עובדתי  של  ת  המוחלט  שהרב  מהטעם   ,

 ולגביהם הקורונה חדלה להיות מחלה מסוכנת.   כבר מחוסן ומוגן,   – האוכלוסייה בסיכון  
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 וחרים שלא להתחסן אינם שקופים באופן המצדיק את החלת התו הירוק.  הנתונים לגבי מספר האנשים שב .150

סתמית .151 אמירה  בסיס  על  אזרחים  של  יסוד  בזכויות  לפגוע  מקום  ברורות    אין  בראיות  נתמכת  שאינה 

 למניעתו.ומשמעותיות, והצבעה על סיכון שהפגיעה הכרחית  

שנקבע   .152 ו   3648/97  ג"צ ב ב כפי  פטל  ו   31- ביג'לבהן  הפנים  שר  נ'  נג)   , אח'   3- אח'  ,  728(,  2פ"ד 

 כדלקמן: 

את  "  לאסוף  עליה  שומה  הפרט  זכויות  על  האוצלת  החלטה  רשות  מחליטה  אשר  עד 

שלעניין,  מעשה.  לש   הנתונים  לעשות  אז  ורק  אותם,  המשיבים  במעשיהם  קול  חטאו 

 . " יעה בזכות השמיעה הינה פגיעה חמורה הפג . גם  יסוד זה - לכלל 

 לפסק הדין בבג"צ פתיחת השמים:   31כלשון כב' הנשיאה חיות בסעיף   .153

משנה,  חקיקת  להתקין  החלטה  לרבות  מנהלית,  רשות  של  החלטה  כל  צריכה    "כידוע, 

עובד  על תשתית  ברק תית מספקת להתבסס  )דפנה  א  - "  כרך  מינהלי  משפט    442-439ארז 

 (2010 .) 

ריאות בהיעדר תשתית עובדתית וראייתית מוצקה מטעם הממשלה בדבר המסוכנות לבת,  במילים אחרו .154

 .אין כל הצדקה להחלת התו הירוק –הציבור מצד הבלתי מחוסנים 

מתווה התו הירוק נועד  הדברים    פני  עלייקבע כי  המסקנה המתחייבת מהדברים האמורים היא כי גם אם  .155

, עד שאין היא יכולה לבסס  לוקה בחסר  כהיסוס מסקנה  לתכלית ראויה, הרי שהתשתית העובדתית לב

וויון, החרות, האוטונומיה האישית והפרטיות, עד כדי יצירת שתי  מהלך של פגיעה כה עמוקה בערכי הש

 .ייד על בסיס הבחנה רפואיתת משטר אפרטהקבוצות אוכלוסייה בעלי זכויות שונות בתכלית, יציר

יותר מהמחלה .156 מזיקה  הירוק  ה  שפגיעת  מכיוון:  התרופה  בתו  ב מתבטאת  אוכלוסיות  דיוק  יצירת שתי 

בתכלית,  אלה,  נפרדות   שונות  זכויות  ש בעלות  ראויההרי  תכלית  תימצא  אם  כדוגמת  גם  עידוד  , 

שההתחסנות,   להארי  ש  באמצעות   אוכפה אין  הירוק  התו  בהרבה  כן  מתווה  חמור  זמן  לאורך  יישומו 

 מלאה. המזניחתו 

האינטרס   .157 אם  לבחון  יש  מתווה  לכן  עם  אחת  בכפיפה  לדור  יכול  להשיג  רוצים  אותו  "עידוד"  הציבורי 

  –  מתוך המגמה לשמור עליו או להישמר מפניו  גופו  זכותו של האדם עלתוך פגיעה ב  , החיסונים בכפייה

 . מצב זה לנורמאלי , והפיכתהגנת הציבור מעצמו ,כלומר

זה יוצרת דוקטרינה מעין  מה לקבלת תכתיב  ההסככי  ההכרה כי 'הנורמאלי החדש', אינו נורמאלי כלל, ו .158

, מעין אמנה אזרחית חדשה, או מבטאת אפילו חוקה  חדשה במערכת היחסים בין השלטון לבין האזרחים

אב כל  בה  דבקו  כי  למסקנה  מביאה  היחדשה,  בדרך  בתוצאתה,  הפסול,  באופן ות  וכפייתה,  לוכה 

 .  חקיקתה, בכל רכיב מרכיביה, ואין ליתן לה תוקף

תכתיב כזה מעלה סימן שאלה נוקב באשר לזכותה של המדינה לכפות אמצעים הפוגעים בזכות    תהכשר .159

ב(  "וכיו  , כפיית איסור שתיית אלכוהול)כגון כפיית דיאטה, כפיית גמילה מסמיםבלי סוף  האדם על גופו  

תרופות,    נשוא המתווה,ה החיסון  רפואי אחר באשר הוא, והכל בחסות "טובת הכלל". יהא ז  או כל טיפול

 . ובדיקות בכלל
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א  "אדם ל עפ"י הפוסטולט החדש:    , הדבר נעשה בשיטת הפרד ומשול על אחת כמה וכמה כאשר   .160

 ". מסוכן   נגיף   הוא   מחוסן 

 

 מידתיות מבחן ה

ן כניסה לאירועי  י ם והבלתי מחוסנים לעני מתווה התו הירוק, המבחין בין אוכלוסיית המחוסני  .161

שתתפות באירועים ובפעילויות מגוונות, אינו יכול לעמוד  ולימודים וה תרבות, ספורט, קולינריה  

 במבחן המידתיות המשולש. 

 

 מבחן הקשר הרציונלי 

 קמן: דל בבג"צ "פתיחת השמים" קבעה כב' הנשיאה חיות כ   25בסעיף   .162

ל קשר סיבתי גרידא בין האמצעי לתכלית וכי "הדגש  "מבחן הקשר הרציונלי אינו מבחן ש 

הקשר   על במבחן  הוא  הקשר   הרציונלי  של  בין   היותו  היא,  הדבר  משמעות  רציונלי. 

היגיון  מחוסר  או  הוגן  בלתי  שרירותי,  באמצעי  לנקוט  שאין  )בג"ץ  השאר,   "

 ((. 26.6.2006)   25 מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, פסקה  9593/04

מח לא  .163 כבר  הקורונה  ממחלת  בסיכון  האוכלוסייה  כל  שכמעט  העובדה  ש ור  הרי  ת  כפיי וסנת, 

הציבור  כלל  על  אפ ו במת   חיסונים  היגיון  או  מטרה  משוללת  הירוק,  התו  ו/או    ם דמיולוגי י וה 

הדעת.  בחוות  כמפורט  כן   רציונלים,  המתווה על  אין  זה,  ראשון  במבחן  כבר  מבחן    ,  את  צולח 

הרציונלי:   התחסנות עוד  ן  אי מחד,  הקשר  לעודד  לנקוט  ומאידך,    , צורך  שאין  כך  ודאי  לשם 

מ  נוספות  קיפות  בהגבלות  נוספת, שתועלתה  וחמורות  מעטה  לצורך התחסנות  יסוד  זכויות  של 

 זניחה במושגים של מוות ממחלה קשה או הדבקה. 

 

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה 

 להעדיף על פני "התו הירוק".   במסגרת מבחן זה מוצגות חלופות פוגעניות פחות שניתן היה  .164

פסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם  הן מכוח    שאלת המידתיות את  יש לבחון  זה  בהקשר   .165

 לחוק הקורונה אשר קובע:   4וחירותו והן בהקשר ישיר להוראת סעיף  

הממשלה,   רשאית  הקורונה  נגיף  בשל  חירום  מצב  על  הכרזה  של  תוקפה  בתקופת  ")א( 

, אם שוכנעה כי  12עד    6ם  קטן )ד(, להתקין תקנות כאמור בסעיפי באישור כאמור בסעיף  

מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום    הדבר דרוש לשם 

היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכול רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך  

תן, הפגיעה בזכויות וההשפעות על  השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשג 

 . מדינה כולה או בשטח מסוים ממנה" ק; תקנות לפי סעיף קטן זה יכול שיחול ב המש 

 . ה הדרוש   לתקופה ובמידה החלת התו הירוק נעשית  האם  שאלות:  ה   ת עולה שאל   שאז  .166
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הרי שאמור להיות  חומרת הפגיעה בשוויון, בחירות, בחופש התנועה ואף בעבודה ובפרנסה,  לאור  .167

 צרה ביותר. תקופת ההחלה חייבת להיות ק  – משמדובר במגבלות דרקוניות   – יחס הפוך לתקופה 

, סופו  ו ממועד תחילת תוקפ יום    45  - עם חלוף כ  . משך תקופת תחולת התו הירוק אינו מוגבל בזמן  .168

שאינו   רק  אלא  לא  באופק,  כדי  ק שמל נראה  אלא  חיסון,  לעודד  כדי  עוד  ולא  מתהדקות  חותיו 

 . ועד אז ככל הנראה, לא יפוג תוקפו. נות מלוא האוכלוסייה לכפות התחס 

ע  .169 מדברים  אף  מבקשים  ל  עתה,  כנגדה  מהמחלה  סכנה  כלל  נשקפת  לא  שלהם  ילדים,  חיסון 

 . נטען כי זהו טירוף מערכות של ממש   לחסנם. 
 

 :  פתרונות אחרים

תור נוגדנים  לאי לציבור    יקות סרולוגיות לעריכת בד   מתן אפשרות אחד הפתרונות המוצעים הוא   .170

יקות ניתן לאתר מחלימים,  ם: באמצעות הבד בדם, טרם מתן החיסון / החלטה על כפיית החיסוני 

 . והחלים ממנה   לחסוך בחיסונים ולמנוע סיכון מפני החיסון לגבי מי שכבר חלה בקורונה 

עי   סרולוגי סקר    לפי  פי    כלכליסט   תון של  גם    4.5קיימים  הידוע.  ממספרם  מחלימים    אם יותר 

ו מקורונה  איש לפחות בעלי נוגדנים, שהחלימ   כמליון למחצית מהם בלבד, עדיין נותרים    חס נתיי 

 וממדינת ישראל את החיסון המיותר.    מהם   וניתן לחסוך 

עלול    הדבר כיוון ש אסור לחסן מחלימים  ש מסביר    biorexiv, שפורסם ב  10.2.2021מיום    מחקר 

 יכונם מפני החיסון. ס לוגית תאיין את  לפיכך הבדיקה הסרו .  לפגוע בהגנה התאית שהם רכשו 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

פחות ממתווה  הרבה  מון המדינה, היא אלטרנטיבה פוגענית  עריכת הבדיקה לכלל האזרחים במי 

ומ עצום ואף מציל חיי   אינה מפרה זכויות יסוד, יש בה יתרון רפואי ,  ה"תו הירוק"  מפני    נה ג ם 

 . חולי קשה 

כי עשרות אלפי מרותקי בית שנכללים בקבוצת הסיכון לא חוסנו    מתברר :  הבית חיסון מרותקי   .171

עקב בעיית נגישות. השקעת משאבים במציאת פתרון לבעיה וחיסונם שלהם תפחית עד מאד את  

 . ]מראה מקום לעובדה זו[   ורך בתו הירוק הצ 

החיסון בקרב כל מי שנמנים על קבוצת האוכלוסייה    הסברה אודות חשיבות חלופה נוספת היא   .172

הבית    בסיכון ש  מרותקי  לגבי  וכן  לגביהם  החיסון  מבצע  שיושלם  הסיכון    – ולאחר  ממילא 

הופך    – הקורונה  לקריסת מערכת הבריאות העומד ביסוד כל ההגבלות שהוטלו בתקופת משבר  

 לבלתי רלוונטי. 

לאוכלוסייה רחבת היקף, ומכל מקום    סרולוגיות   : ניתן לנקוט הן במבצע בדיקות לסיכום פרק זה  .173

   . לכל דורש, ללא עלות, לנקוט בהסברה, לחסן את כל מרותקי הבית 

 

 מבחן המידתיות במובן הצר

הירוק  .174 התו  במסגרת  מחוסנים  הבלתי  על  שהוטלו  ההגבלות  של  הזמן    פגיעתן  פרק  וקשה,  חמורה 

 . להימשכותן לא ידוע אך צפוי להיות ארוך 
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ובאופן קרוב  ודאי - בלתי   , התועלת הטמון בהגבלות שהוטלו הוא, לעת הזו, ערטילאי   מנגד, היקף  .175  ,

בשסע החברתי שהוא יוצר, ובתחושת הפגיעה  נזקו של מתווה התו הירוק    . לוודאי מועט אם בכלל 

 . מכל תועלת אפשרית שלו של הבוחרים לא להתחסן, גדול  

 

 "פתיחת השמיים": לבג"צ    4יפים לכך דבריו של כב' השופט הנדל, בסעיף   .176

 

"משנתונים רלוונטיים לביצוע המבחן הצר, הן במישור הנזק והן במישור התועלת, לא עמדו  

ההחלטות,  מקבלי  עיני  הנטל    לנגד  שהורם  לומר  ניתן  לא  כעת,  גם  ידועים  ואין    – ואינם 

 שתועלתה של הפגיעה בזכויות היסוד החוקתיות עולה על נזקה".   אפשרות לקבוע 

ו  .177 נדרשת התייחסות למטרה העיקרית מחד, שהינה  במאזן התועלת  הנזק שבהחלת התו הירוק, 

זכויות יסוד, יצירת    ירויות, עידוד התחסנות, ולנזקים העצומים שנגרמים לציבור ע"י שלילת ח 

 מאידך.   קולקטיבית, ה ענישה  ה ו השסע החברתי העמוק,  

רוק' ונקיטת סנקציות  ה'תו הי  המשיבים בהנהגת מדיניות  כי    ברר מת על פי חוות הדעת המצורפת   .178

תפגע  אף  ביר שהיא  ס כנגד לא מחוסנים, לא רק שאין לה הצדקה מבחינת בריאות הציבור, אלא  

 . בחיסוני שגרה חשובים בעתיד הן בחיסון נגד קורונה והן  באמון הציבור ונכונותו להתחסן  

מלמעלה  ומונחה   תכלית רפואית או אחרת איננה מצדיקה הנהגת "משטר אי שוויון" ממוסד   שום  .179

 אפרטהייד רפואי.   משטר נה יצירת  מהותו האמיתית הי אשר  כדוגמת התו הירוק,  

 מכאן שהתו הירוק אינו עולה בקנה אחד עם מבחן המידתיות המשולש.  .180

 

 סיכום
 

ל  .181 בנוגע  רבות  החלטות  לגבי  ה כמו  ג משבר  החיסונים, קורונה,  בנושא  עושה    ם  ישראל  ממשלת 

כדין  שימוש   זכוי   תוך בסמכותה  שלא  אזרחיה הפרת  של  מהותיות  יסוד  למרות    –   ות  זאת 

הממשלה אמורה להימנע ככל האפשר מלפגוע בזכויות היסוד של הפרט, ולאתר חלופה פוגענית  ש 

 .פחות ככל שניתן 
 

י ארוך הטווח שמבצעת  בלתי נתפס של הניסו שיאו ה   הוא התו הירוק    ע"י החיסונים   כפיית מתווה   .182

   : ניסוי אזרחי, משפט, משטרי, סוציולוגי ורפואי. ונה המדינה באזרחיה מאז פרוץ משבר הקור 

 

  שחר בן מאיר ואח' נגד ראש הממשלה ואח'   2109/20בהקשר זה קבעה כב' הנשיאה חיות בבג"ץ   .183

 לפסק הדין(:   46איכוני השב"כ( )פיסקה    בסוגיית ) 
 

החריגים שננקטו כאן ננקטו ביחס למצב משברי, חריג ונדיר בכל קנה מידה.    "האמצעים 

לא  עלי  אלה  בימים  מתמודדים  אנו  שעמם  החריגים  שהאירועים  משמר  מכל  לשמור  נו 

הצדקה   ללא  ופוגעניים  חריגים  באמצעים  שימוש  של  חלקלק  מדרון  עם  אותנו  יותירו 

 ". י.ד[   , הדגשה שלי ] 
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גלישה  כבר היום למסלול  משמש  ר בית המשפט העליון הנכבד,  אותו מדרון חלקלק מפניו הזהי  .184

מ  המשיבים  בו  כלי ממש,  של  מגוון  ארסנל  דמוקרטיים   דרקוניים   משחית   חילים  רובם  ואנטי   ,

יעילות  וללא  נאלץ לציית להם, שכן חלף אמון הציבור שפג    . ללא אבחנה, ללא הצדקה  הציבור 

בכ  מגובים  הם  מכבר,  מנהל ו זה  וענישה  משטרתי  ב   כואבת, וכלכלית  ית  ח  מגובה  בסיס  שאינה 

 לפתור.   מזיק הרבה יותר מהבעיה אותה הם מנסים וה  המתו   חרף היות ו   , רפואי   – אפידמיולוגי  

"הצעדים בכפייה שנידונים כעת הם    : 19.12.2020מיום    ן זה במכתב הרופאים י כפי שנאמר בעני  .185

ו  יסוד אזרחיות,  בזכויות  ה   – אכיפה שלהם  ה פגיעה הרסנית  רפואית  נטולת  ודגל שחור  צדקה 

מעליה  צעדים ]...[    מתנוסס  הקורונה  בנגיף  שמדובר  הרסניים  [  ... ]   בכפייה   ככל  הם  סוג  מכל 

   . " סיס לנקיטתם אינו רפואי הב ומסוכנים ואין בינם לבין מקצוע הרפואה כל קשר.  

   . 8 כנספחלעתירה  מצורף  רופאיםה מכתב

ק, "כרוח המפקד" הנושבת מראש  בשבועות האחרונים, עם תחילת יישומו של מתווה התו הירו  .186

מוטיבציה ובהרחבה ניכרת מעבר לתחולת  הממשלה, מממשלת ישראל ומטה, ואשר מוחלת ביתר  

הדין, פנו אל הח"מ עשרות עובדים ביום, בייאוש ובחוסר אונים, לאחר שחוייבו להתחסן על ידי  

ות מאת משרדי  לקבל שיר בבקשתם  סורבו  אף  ש רבים  אלה, פנו לח"מ אזרחים  מעסיקיהם. לצד  

סן. אזרחים אלה חשים  ממשלה, מוסדות רפואיים ועסקים, רק בשל העובדה שבחרו שלא להתח 

 נאנסים להתחסן על מנת לשרוד, חרף חוסר רצונם הבולט. 

יות המעוגנות  ו זכ ית ופוגעת ב ת היא בלתי חוק החלת התו הירוק  בית המשפט יתבקש לקבוע כי   .187

וחירותו  כבוד האדם  יסוד:  חופש  בחוק  כגון  ,  בחוקים ספציפיים,  זכויות המוגנות  וכן  העיסוק 

 כויות החולה חוק לשוויון הזדמנויות בעבודה ועוד. חוק הגנת הפרטיות, חוק ז 

כיום ניתן לראות ירידה משמעותית בנתוני התחלואה המוצגים ע"י משרד הבריאות ולא נשקף   .188

ל  מקום סיכון  אין  לכן,  מחוסנת.  ככולה  שרובה  שבסיכון  דרקוני    אוכלוסייה  אמצעי  להחלת 

יות יסוד באופן חסר תקדים וחריג  דוגמת התו הירוק, הרומס ברגל גסה זכויות משפטיות וזכו 

 בהשוואה לנהוג בכל מדינה דמוקרטית אחרת בעולם. 

האגודה    6732/20בבג"צ    25ברוח הדברים האמורים קבעה כב' השופטת דפנה ברק ארז בסעיף   .189

 : אח' לזכויות האזרח ואח' נגד הכנסת ו 

שמירה על    "מול הזכות לפרטיות והזכות לכבוד האדם עומד האינטרס הציבורי החשוב של 

ר הנגיפים מכים,  בריאות הציבור וחייו ]...[ אולם, גם ברעום התותחים, ובענייננו גם כאש 

אין משמעות הדברים ששאר הזכויות נמחקות. האיזון משתנה, אך לא מתאיין. ברוח ספרו  

ו "על העיוורון" שעסק בתקופה של מגיפה, אסור שהמאבק בקורונה  של ז'וזה סאראמאג 

 ל הזכות לחיים יעוור את עינינו מלראות את הזכויות האחרות". המתנהל בשמה ש 

 לבג"צ "פתיחת השמיים":   33של כב' הנשיאה חיות בסעיף  עוד יפים לכך דבריה   .190

העלול להיגרם עקב  שבין פוטנציאל הנזק    הראויה   איזון ה   נקודת "יש לתור כל העת אחר  

 חי המדינה ותושביה.  חדירתו של וריאנט מסוכן ובין הפגיעה בזכויות יסוד של אזר 
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יא  ועדכני,  רלוונטי  נתונים  מסד  על  לבסס  יש  כזה, שאותו  לקיים שגרת  איזון    חיים פשר 

נכון של הסיכונים הכרוכים בכך. ניהול נכון כזה מן הראוי שיביא    ניהול הנגיף, תוך    לצד 

והמחלימים  בחשבון,   המחוסנים  לאוכלוסיית  הנשקף  המופחת  הסיכון  את  היתר,  בין 

 ..[". וממנה ]. 

 

ואיננו   .191 מידתי  בלתי  שרירותי,  פסול,  הירוק  התו  מתווה  כי  כן  אם  תכלית  יוצא  כל  זה  כהוא  מקדם 

 דמיולוגית, ודינו בטלות.יאפ

האינטרסים  .192 כלל  שקילת  החלופיים ו   , הערכים ,  אי  סב   , הצעדים  חוסר  על  קיצוני  מצביע  ירות 

שלטונית  רשות  שום  שכן  זרים,  שיקולים  לכדי  היית   סבירה   העולה  החלטה  לא  לקבל  יכולה  ה 

 . דאי לא במדינה המחשיבה עצמה לדמוקרטית ו   –   הרלוונטיים   כזאת לו בדקה את הנתונים 

תנאי כמבוקש  - יסוד המקובץ לעיל, יתבקש אפוא בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו צו על - על  .193

 ירה זו, ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעונים, להופכו למוחלט. ברישא של עת 

ביניים כמבוקש ברישא לעתירה זו, ולזמן  - ש בית המשפט הנכבד ליתן צו ארעי ו/או צו כן יתבק  .194

 מנת לשרת כדבעי את תכליתה של העתירה. - את הצדדים לדיון בהול, כאמור לעיל, על 

ובשכ"ט עו"ד בתוספת    ים העותר משיבים בהוצאות  עוד יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את ה  .195

 מע"מ כחוק. 

 . 1-2  ת ו העותר   ת ו ירה של מנהל נתמכת בתצה עתירה זו   .196

 יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לעתירה זו.   .197
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 חמישי ט' טבת תשפ"א  יום

 2020דצמבר  24

 לכבוד 
 פרופ' נחמן אש        מר יולי אדלשטיין           פרופ' חזי לוי

 הממונה על המאבק בנגיף הקורונה בישראל       מנכ"ל משרד הבריאות     בריאותה שר
 

 נכבדיי,
                  

 דרישה בהולה לביטול כפיית מתווה החיסוניםהנדון:   
 580709806בשם עמותת מגן לחופש הפרט )ע"ר(              

 

עורכי דין, אנשי מדע  על ידי קבוצת    2020שנת הפרט )ע״ר( אשר הוקמה ב לחופשהננו מייצגים את עמותת מגן  

חברתיים ופעילים  חקיקה  ;  ורפואה  שינוי  של  במציאות  הפרט  זכויות  על  להגן  למטרה  לה  שמה  העמותה 

 ומדיניות תכופים, בעקבות משבר הקורונה. 

 

 כדלקמן:  ן שבנדון,י בעניבדחיפות מרשתנו מילאה ידינו לפנות אליכם 
 

 פתח דבר
 

למי על מחלת הקורונה כמגיפה עולמית. כתוצאה מכך התעורר  ריז ארגון הבריאות העוכה  11.3.2020ביום   .1

,  חסרי תקדים  חשש במדינות העולם לפגיעה בבריאות הציבור, באופן שהביא ליישום אמצעים דרקוניים

  הכל בחסות הצורך למנוע, לכאורה, את התפשטות הנגיף.ו  – בחריפותם
 

דמוקרטיות    למדינות  , אולם בניגוד21.01.2020  תאריךנה כמגיפה כבר בקורועל ה הכריזה    מדינת ישראל .2

הגבלות תנועה  בין השאר    מדיניות הממשלה כללה   .ההחילה הגבלות פוגעניות על תושבי ות בעולם,  אחר

חברתי,  והתקהלות ריחוק  ממושכים  שניו  חובת  דיונים  .  סגרים  מתקיימים  אלה  שורות  כתיבת  בעת 

 הטלת סגר שלישי. לתניים קדח

 
שכללו    ,במיוחדופוגעניים  שנקטה הממשלה כלפי האזרחים, הוטלו צעדים חריגים  האמצעים  במסגרת   .3

איסור  הכללי, כליאה כפויה במתקני בידוד,  שבוצעו באמצעות שירות הביטחון  אמצעי מעקב חסרי תקדים  

 והגבלה חמורה של פעילות מערכת החינוך.  פעילות מסחרית ועסקית
 

מדיניות אכיפה קשוחה   .4 יושמה  בבד,  נורמטיבייםואלימה  בד  אזרחים  לעבריינים    ,כלפי  הפכו  יום  שבן 

 מבוטלים.  בלתיקנסות בסכומים  נקבעו בצדן  ש פוטנציאליים בצל עבירות הקורונה
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)איכוני    6732/20צורך בהטלת הגבלות כה חמורות תמוה במיוחד נוכח הצהרת המדינה בתשובתה לבג״צ  ה .5

 : 8, בסעיף 2020השב״כ( בחודש אוקטובר 

 
להדגיש כי שיעור התמותה הנמוך יחסית לעולם, ובפרט לעומת מדינות קונקרטיות דוגמת ״חשוב  

. נתון זה  5%בהן שיעור התמותה בקרב החולים הידועים עומד על    [...]  טליה, צרפת, בריטניהאי

 .״[...]  ריבוי אוכלוסיה צעירה יחסית[ ...] משקף

 

  בקרב כלל החולים בישראל עומד על ,  "הנמוך יחסיתשיעור התמותה  "  דלעיל,  הצהרת המדינהבהתאם ל .6

   0.728%-כ

acc3-4138-57e4-https://01368b10-)ר'

01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_f79f917efadc459c9ba78e43abc1293b.pdf.) 

 

ושר בהליך חירום מואץ ע״י  בטיחות החיסון שא מתעורר ספק לגבי   ,וחוות דעת רפואית שבידינ ל תאםבה .7

ונוצר חשש חמור מפני תופעות לוואי מסוכנות שלא ניתן היה לבחון בשל הזמן הקצר שעמד    ,FDA  -ה

 . ןלרשות יצרנית החיסו

 . , מסומן כנספח א'ציוני פאל רד"ר  עתו הרפואית של המומחהדות חו  מצ"ב

 
שרד הבריאות, האמונה על אישור  סותה של הוועדה המייעצת במסם מועד התכנעד כה לא פורכן,    כמו .8

 החיסון בישראל. 

 
שמא יוחל    חשש כבד, עולה  אישור רפואי רשמי של החיסון בישראל  ללאתחילת מבצע החיסונים    לאור .9

זה    המתווה עוד בטרם יבחן החיסון ע"י הגורם המוסמך במשרד הבריאות, ותוצאות מהלך בלתי אחראי

 שורנו. יי י מ –
 

חלוקותה .10 הציבורהן    ,דעות  הרפואיים  בקרב  המומחים  בקרב  החיסונים    ,והן  של  לאפקטיביות  באשר 

וסף לחוק נפגעי חיסונים, מעידה על כך  תוולתופעות הלוואי שלהם. עצם העובדה שהחיסון נגד קורונה ה

   שכרוכים בחיסון אי אלו סיכונים.

 
ת  ין שלא ידועה השפעיצו   4.6בסעיף  :  הרשמיות של ממשלת בריטניהיות  בהנחאף  ניתן למצוא לכך ביטוי   .11

 . ורב הנסתר על הנגלה, החיסון על הפוריות
 

vice.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dhttps://assets.publishing.ser

ata/file/943417/Information_for_healthcare_professionals.pdf. 

  

כך למשל, מסיבות אלה ואחרות, חזרה בה ממשלת בריטניה מכוונתה להחיל דרכון חיסונים על אזרחיה   .12

 . מישראל 7הים פי גבו השיעורי התמותה  או לחייבם בחיסון, למרות 
 

https://petition.parliament.uk/petitions/323442 . 

 

קדים כנגד  פניית מרשתי מתמקדת בצורך הדחוף לשקול מחדש את מתווה החיסונים הפוגעני וחסר הת .13

,  והקלות אך ורק לאזרחים שיסכימו להתחסןיח "טובות הנאה" מבט(, המתווהה –נגיף הקורונה )להלן 

 ולרבות: 
 

   ;המקנה פטור מבדיקות בכניסה לאיים ירוקים "הענקת "דרכון ירוק .12.1

   ;פטור מבידוד לאחר מגע עם חולה מאומת .12.2

 . ה ביציאה לחו״לפטור מבידוד בחזרה ממדינה אדומה ופטור מבדיקת קורונ .12.3
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מתריעים   .14 לפיו  אנו  מצב  ואוכלוסי מפני  א'  סוג  אוכלוסייה  ב'יתיווצר  סוג  על    ,ה  לחץ    הציבור כאמצעי 

תתרחש כפיית חיסון בפועל באמצעות שימוש בזכויות יסוד ככלי שרת, קרי, הגבלתן  להתחסן. כך למעשה,  

 .מיאוסמחמת  או שלילתן מהבלתי מתחסנים ויצירת מעמד מוקצה

 
נוכח    ,, אלא בלתי יעיל בעלילמפלה וחמורלא רק    הואדגיש כי רעיון הענקת "דרכון ירוק" למתחסנים  נ .15

פרופ׳  כנלמד מדברי  , םהעובדה שגם לאחר החיסון, עדיין עלול המתחסן להידבק בקורונה ולהדביק אחרי

הבריאותל  בהתאםו  17.12.2020יום  מברבש   משרד  מתחסני ש  פרסומי  לעמחייבים  להמשיך  טות  ם 

 . בין מתחסנים ללא מתחסנים מבחינת פוטנציאל ההדבקהממשי מכאן, שאין הבדל   מסיכות.

 

ואת הצורך להימנע מלעגן אותו בחקיקה שתיצור חובה    ל כן, נבסס בפנייתנו את העילות לביטול המתווהע .16

 משתמעת לחיסון כפוי.  

 

, ואינו עולה בקנה אחד עם העיקרון  הית ראויה כלשתכליתו שלו ובוודאי שלא תכלי  המתווה אינו משיג את  .17

 להשגת המטרה. שפגיעתו פחותהשל שימוש באמצעי 

 

אינו מידתי ומתעלם מהשלכות ותופעות  ,  המתווה היוצר חובה דה פקטו להתחסן, נגוע בחוסר סבירות .18

ל להיגרם מהחיסון עולה  לציבור המתחסנים בטווח הקצר והארוך כאחד, שכן הנזק העלו אפשריות  לוואי  

 . על הנזק שנגרם מנגיף הקורונה עצמו  ין ערוךלא

 
  ומוזר מאוד לא פלא אם כן שנושא אישור החיסון כלל לא עלה בוועדה המייעצת בנושא תרופות וחיסונים  .19

שממשלת ישראל פטרה את יצרניות החיסונים מכל אחריות בגין נזקים אפשריים של החיסון, דבר שלא  

 שכן יצרן של כל תרופה אחרת.  משחק או צעצוע, לא כלתה עושה מול יצרן של שום היי

 
אישור החירום  ראשית, מפני ש  :אלא גם מהותי  ,הוועדה המייעצת איננה רק ענין פורמלי  אישור  היעדר .20

  ות יש לתת לו אוכלוסי שנית, היה על הוועדה המייעצת לציין לא  ;דבניתן לשימוש בארה"ב בל   FDA-של ה

 לו לא לחסן.את החיסון וא

 

 המסגרת הנורמטיבית
 

עם זאת, סביר להניח שהמקור החקיקתי מצוי בפקודת בריאות העם  ;  המתווה עדיין לא עוגן בחקיקה  .21

 . 1940, לשנת 40מס' 

 

ב הסמכויות ה"קמות לתחייה"  ועצם ההכרזה על הקורונה כ"מחלה מידבקת מסוכנת" וכן מקורן של ר  .22

, כפי שתוקנה מעת לעת, בעיקר בסעיף  1940לשנת    40זו, חוקקו בפקודת בריאות העם מס'  רזה  ח הכומכ

 ."סמכויות לשעת חירום"שכותרתו  2003-( תשס"ג 17)תיקון מס'  1947לשנת  53( לפקודה  1)20

 

  ,למשהוכרז מצב חירום, מוסמך המנה ו  ,( )ג( הוצא צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש(1) 20ח סעיף  ומכ .23

 .")ג( כל עניינים או דברים שימצאם רצויים לשם מניעתה או הקלתה של המחלה" :להתקין בצו

 
  ח פקודת בריאות העם וחוק יסוד הממשלה חל באופן ישיר על דברי חקיקה מכאין    אמנם, ככל הנראה  .24

לשאוב  ין מדובר בתקנות שעת חירום, אלא בסמכויות חירום לפי פקודת בריאת העם(, ואולם, ניתן  א)

להפעלת  ממנו   החוקה,  כמכונן  בתפקידו  המחוקק,  התייחסות  אופן  מבחינת  פרשנות,  ואף  השראה 

 חקיקתם אשר יהיה.או  סמכויות חירום, יהא אופן התקנתם
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"מטיל    ,: הממשלהד יסו-, שחוקנתן סמדר נ' ראש הממשלה  2705/20ר בפסק דין בג"ץ  הנה כי כן, וכאמו .25

 .של התקנות להתיר פגיעה בכבוד האדם" מגבלה מהותית ולפיה אין בכוחן

 

  :קובע יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק .26

 
מגבילים את  "אין נוטלים ואין  (; ש2)ס'    "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם"

"אין פוגעים בזכויות שלפי ( וכי  5)ס'    חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת"

שאינה    ובמידהאת ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה,  יסוד זה אלא בחוק ההולם  -וקח

 .(8)ס'  עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"

 

יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע   -"אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק    ובהמשך: .27

לפקודת סדרי השלטון   9ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף  בו תנאים;  

, מותר להתקין תקנות שעת חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול  1948-"חוהמשפט, התש

יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה  -או להגביל זכויות לפי חוק

 (.12)ס'   א יעלו על הנדרש"של

 
להגביל במישרין   .28 יפה  כוחה  עצם הענקת סמכויותפיסקת ההגבלה שבחוק היסוד  , היקפן,  החירום  את 

  וממילא   פקודת בריאות העםחלה גם על  פיכך  ול  ,לחוק היסוד  מאוחרתהעפ"י כל חקיקה    אופן הפעלתןו

 הפקודה.   כל חקיקת משנה לפיעל 
 

ת באופן גורף, אך כגובה מעמדן הרם של זכויות היסוד בשיטת המשפט  אינן מוחלטו זכויות היסוד אמנם  .29

להצדקת   הנדרשים  הנדירים  הקיצון  בתנאי  לעמוד  המדינה  על  הנטל  כובד  ישיר  ביחס  עולה  כך  שלנו, 

 ה בהן.  הפגיע
 

שבחוק .30 ההגבלה  בפסקת  והמידה  - הדרישה  הראויה  התכלית  בתנאי  לעמוד  וחירותו  האדם  כבוד  יסוד: 

–   המבחנים של רכיב המידתיות- , על שלושת תתיפחותה  שפגיעתו קרי, האמצעי    ,שאינה עולה על הנדרש

רועמ "יד  תחתום  בטרם  להפעיל  שיש  השיפוטית  הביקורת  של  הברזל  מסרקות  את  צו  הווים  על  דת" 

 המגביל זכויות אלה. 

 

 פגיעה בזכויות משפטיות ובזכויות יסוד 
 

  תיצור ו   ,כבודלת האדם לאוטונומיה וכולזו  לחוק זכויות החולה פעולה המנוגדת  ,  וה תהווההחלת המתו .31

את בהיות  ז  –  זכויות יסוד נוספות כמפורט להלן ב כבוד האדם וב בערכי השוויון,    פגיעה  תוך  אפליה אסורה

 א בהסכמה מדעת.אי שלובווד ,שלא בהסכמההמתווה כופה למעשה, טיפול רפואי פולשני 

 

יפים הדברים .32 זה  )מרכזובריאות הציבור  ביואתיקה"משטר הקורונה    שנכתבו במאמר:  בהקשר    צפת  " 

מאז קוד נירנברג,  חיסון בכפייה פירושו טיפול רפואי בכפייה.  "  (2029, אוגוסט  21מס'    גליון,  לביואתיקה

בתחום בריאות    .  של זכויות האדם ושל האתיקה הרפואיתטיפולים כאמור נחשבים להפרה מפורשת  

 . "[...] המלצות אלה מופיעות בגלוי ובכך הופכות ללגיטימיות לכאורההציבור 

 

http://bioethicsnews.zefat.ac.il/inner.aspx?id=434&cat=76 
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 המתווה בראי חוק זכויות החולה 
 

רפואי .33 לצורך  שנועד  טיפול  והדבקה במחלהק  –   בהיות החיסון  הידבקות  למניעת  רי שהמתווה  ה  –  רי, 

 ". טיפול רפואי מונעמהווה, הלכה ולמעשה, "

 

טיפול רפואי שלא    העניק(, חל איסור להחוק  –להלן  )  1996  –לחוק זכויות החולה תשנ"ו    13עפ"י סעיף   .34

 וה סותר מניה וביה איסור זה.בהסכמה מדעת. המתו

 
אודות משבר התחלואה בקורונה בכלל,    מוסר והמידע שהוא נמנע מלמסור   משרד הבריאות שגם המידע   .35

  אינו עד כי    ,הוא כה מניפולטיביבפרט,  ואודות יעילות החיסון ותופעות הלוואי שעלולות להיגרם בגינו,  

תוך    תמצית נתוני מידע אמיתי ונחוץהמחייב למסור למטופל    ,מדעת  של מסירת מידע  עומד בקריטריון

 .  ניותופרסום מידע הנוגד את מדי  מניעת

 
הנמסרלמעשה,   .36 למידע  הקשור  בכל  הבריאות  משרד  התנהלות  בגדר  לציבור,  אופן  הטעיית    הוא 

 . ממש ים" המטופל"

 
על כל מי שמקבל את החיסון לקבל עלון מידע    , יסון הניתן בישראללח  FDA  -הור  אישי  לפ,  מעבר לכך .37

 עשה בישראל.  נדבר זה לא רם קבלת החיסון. ט

 

וזאת  ,  מדעת"לקבלת טיפול רפואי תוך "הסכמה  לקבל החלטה  האפשרות  מאזרחי המדינה    נמנעת  כךב .38

 . חיסוןב  הטמוניםוהסיכונים   בהיעדר מידע מלא לגבי הסיכויים

 
ודינו של  סוגייה כלשהי, היינו נאלצים לקבוע שמדובר בהונאה  סר מידע כזה באשר ל לו אדם פרטי היה מו .39

 ת. לטוניין הדבר שונה כאשר מסירת המידע נעשית ע"י רשות שא .  חורי סורג ובריחמא   היה מאסרזה    אדם

 
לחוק זכויות החולה,    15ים המנויים בסעיף  ינו עומד באף לא אחד מהחריגלא למותר לציין כי המתווה א .40

 טיפול רפואי. המתייחסים לכפיית 

 

 הזכות לאוטונומיה 
 

 לפסק הדין: 44בסעיף  ,משרד הרווחהעדאלה נגד  7245/10לזכות לאוטונומיה, נקבע בבג"צ  באשר .41

 

)אהרן ברק פרשנות    של הפרט  החשובים ביותר הוא הערך בדבר חופש הרצוןאחד מערכי היסוד  "

ערך    ]...[  בישראל נ' משרד הרווחההמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי    – עדאלה    7245/10בג"ץ  

)בג"ץ    "זה של האוטונומיה הוא חלק מכבוד האדם ולפיכך מוגן הוא הגנה חוקתית על ידי חוק היסוד

  ו שמעות הזכות לאוטונומיה היא זכותמ]...[    אביב של לשכת עורכי הדין -גאנם נ' ועד מחוז תל  3/43309

ומאווייו   מעשיו  על  להחליט  פרט  כל  לבחירותשל  בהתאם  ולפעול  לבחירותיו  כפי אלה  בהתאם   ,

זכותו זו של אדם לעצב את חייו ואת גורלו  '  : ]...[,  בית החולים "כרמל" 'דעקה נ  93/2781)ע"א    שנפסק

יאמין. במה יעסוק; עם מי יחיה; במה    היכן יחיה;  –חובקת את כל ההיבטים המרכזיים של חייו  

ל כל פרט ופרט בחברה. יש בה ביטוי להכרה בערכו של פרט ופרט כעולם  היא מרכזית להווייתו ש

ית להגדרתו העצמית של כל פרט, במובן זה שמכלול בחירותיו של כל פרט מגדיר  בפני עצמו. היא חיונ

רת שנגזרות ממנה זכויות  הזכות לאוטונומיה היא זכות מסג]...[    'את אישיותו ואת חייו של הפרט

 . ]...[" חרותרבות א
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בהקשרים של מתן טיפול רפואי או הימנעות ממנו, ונגזר    במיוחדחשיבותה של הזכות לאוטונומיה הוכרה   .42

 .( לעיל העניין דעק ' רמנה ראש נזק נפרד המזכה בפיצוי )מ

 
ת  קבל  לגביובלא כל השפעה זרה    הזכות לאוטונומיה מחייבת לאפשר לכל אדם להחליט באופן עצמאי  .43

  לרבות חיסונים.טיפול רפואי 

 
בעידן הקורונה .44 גם  כי  עולה  כל    מכל האמור  כפיית  ע"י  מקום להתערבות המדינה בשיקול הדעת  אין 

 .במישרין או בעקיפין יסונים,ח

 

 זכות האדם להיעזב לנפשו 
 

45. 'THE RIGHT TO BE LEFT ALONE'  " הזכות  היא  של  ההגדרות  כל  שלפיה לאם  פרטיות, 

מיכאל    ,והסכמה: הבסיס העיוני של הזכות לפרטיות"טה  שלי "ר'  " )הפרטיות היא הזכות להיעזב במנוחה

 . (31בע'  9בירנהק, משפט וממשל י"א תשס"ח, 
 

 ובהמשך נאמר: 
 

אבל ניתן  [  ...]  וורן וברנדס לא סיפקו הצדקה לזכות, ודרך הטיעון שלהם היתה הטענה המושגית"

אדם,  –ני  ל בת שההגדרה: היא מעלה על נס את האוטונומיה האטומיסטי  רוח לחלץ ללא קושי את  

. ההגדרה מבודדת את הפרט מהכלל, ומפקידה בידי הפרט את הכוח להחליט מתי להיעזב במנוחה

הפרט במרחב  משמיעה את הפרטיות כצורך פסיכולוגי בשלווה, ובמידה מסוימת כצורך בשליטה של  

 . "של עצמו

 

הדין הרבני האזורי    ביתנ'  פלוני    6650/04לזכות האדם להיעזב לנפשו ניתן למצוא בבג"צ  פת  נוסהתייחסות   .46

 לפסה"ד: 10, כפי שקבע כב' הנשיא אהרון ברק בסעיף בנתניה

 

יסוד: כבוד  -בחוק  7ה של הזכות החוקתית לפרטיות ייקבע על פי פירושה של הוראת סעיף קפהי"

  –די אם נציין כי הזכות לפרטיות    ]...[  האדם וחירותו. לזכות היבטים שונים, ותחומי פריסה רחבים

מבוססת על האוטונומיה של הפרט )ראו    –כמו הזכות לכבוד האדם שאליה היא קשורה בקשר הדוק  

הכרה בפרטיות היא ההכרה באדם כפרט אוטונומי '  (]...[  כרמלדעקה נ' בית החולים     93/2781"א  ע

וד אל מול האחרים. ייחוד זה הוא המאפשר לאדם להתבצר באישיותו כבעלת משמעות ייחי להזכא

לכיבוד בפיתוח ']...[    'הראויה  האדם  של  האישי  באינטרס   ]...[ הוא  הפרטיות  זכות  של  עניינה 

ולחהאוט ובזכותו לכבוד  בזכותו להיות עם עצמו  נפשו,  הפרטיות ']...[    'תירוונומיה שלו, במנוחת 

דרכי   את  הקובע  הוא  שבו  מחיה"  "תחום  לפרט  לאפשר  של  נועדה  מעורבותה  בלא  התנהלותו, 

בכל הנוגע לביתו של אדם, הפרטיות מבטיחה  [  ...]הזכות  'החברה. בתחום זה האדם הוא עם עצמו. זו  

זכותו של אדם לנהל את אורח החיים שבו הוא חפץ בדל"ת אמות ביתו, בלא הפרעה מבחוץ.  [...] "את  

וא זכאי לכך כי יניחו אותו לעצמו, לפיתוח האוטונומיה של הרצון ו הדריביתו של אדם הוא מבצרו, ובג

חרים אל  הפרטי שלו ]...[ מבחינה זו, הזכות לפרטיות היא בין השאר ]...[ הגבלה על נגישותם של א 

נועדה, על ]...[ הזכות לפרטיות  ולא יהא אנוס    -היחיד  כן, להבטיח כי אדם לא יהא שבוי בביתו, 

רעות שאין הוא רוצה בהן. בכך מהווה הזכות לפרטיות ]...[ את תחילתה של  להפתו  לחשוף עצמו בבי

היא  ן החברה.  האני' לבי']...[ הזכות לפרטיות מותחת את הקו בין הפרט לבין הכלל, בין    החירות

 לפיתוח 'האני' שלו, בלא מעורבות של הזולת" ,מיתחם אשר בו מניחים את הפרט לנפשומשרטטת 

 .שלי, י.ד( ות) ההדגש
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בו מפעילה המדינה את מדיניות החיסונים במתווה נשוא מכתבנו, עומד בסתירה  שהאופן    יש להצר על כך .47

 לזכות האדם להיעזב לנפשו. 

 

  , האפשרות לנהל את אורח החיים שבו הוא חפץ  ו מתחסן, מפקיעה ממנו אתהטלת סנקציות על מי שאינ  .48

 זכותו לשלוט במרחב של עצמו. פרתמו ובכך

 

   יותלפרט והזכות  רפואית לסודיות הזכות

  

 זכות לפרטיות.  ירוק" פוגע בזכות האדם לשמירה על סודיות רפואית ועל ההמתחסן להציג "דרכון  חובת .49

 

, מטפל או עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל  )א("  קובע:  החולה  זכויות  חוקל  19  ס' .50

 . "שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם
 

ענין הנוגע   פרסומו של  (11  ]...[  פגיעה בפרטיות היא בין היתר:"כי    הגנת הפרטיות קובע  חוקל  2ס'   .51

 . "לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד

 

מידע    ת חשיפ  מהווה,  ירוק"הדרכון ה "   על ידי הצגת   והתחסנות   לדווח עלאדם  פנית לדרישה המוכן,    על .52

 .  על פי דין מוגנותה זכויות הפרת וך , תמצב בריאותו בדבר רפואי 

 

כאשר חשיפת המידע מהווה תנאי לקבלת    ולםא ,  פרטיותועל  ו רפואית סודיות  על  לוותר יכול  אדם   אמנם .53

כלשהושירו למעשה  ה  בהתני  מדובר,  ציבורי  למקום  לכניסהאו    ת    נורצואת    מאדםשוללת  שהלכה 

 . חופשיה

 
 הזכות לשוויון 

 

שלילת הטבות כספיות לצורך  כי מתן תמריצים או    קבעהדנה ארבל  השופטת ע  כב'   דאלה לעילבעניין ע .54

 :שוויון, וזה לשונהל בזכות האדםפוגעים  עידוד חיסון

 

בפסיקת בית משפט זה על הזכות לשוויון, על מעמדה ועל חשיבותה, וכתרים רבים   דובר"רבות כבר  

מלבנות היסוד של "  , הואויוןעקרון השוי  כב' השופט בדימוס משה לנדוי ז"ל קבע כ]...[    נקשרו לה

ובמקום אחר  ]...[    "מוד השדרה ו'נשמת אפו' של המשטר החוקתי שלנו בכללותוהמשפט ומהווה ע

נמצא מי שיחלוק שהשוויון הוא אבן הראשה במשטר דמוקרטי ונדבך מרכזי    כי לא   דומה':  קבענ

ללא   דמוקרטית  במדינה  חברה  לקיים  ניתן  לא  למדינה.  הפרט  שבין  אחד ביחסים  שהוא  שוויון, 

ולהגינות,   לצדק  נרדף  שם  הוא  השוויון  וההגינות.  הצדק  החברה  מנגזרות  לבני  נראים  שהם  כפי 

 ]...[.  'שוויון המוליך אלי צדק, שוויון שדרכו היא דרך ההגינות –בתקופה מסוימת 

 
 לפסק הדין, נקבע: 53ובהמשך, בסעיף 

 
וגעת בזכות חוקתית לשוויון כחלק מכבוד האדם. העובדה שמוחרגת  פנראה כי האפליה במקרה זה  "

מקבוצת כלל התושבים בעלי הילדים קבוצה מצומצמת של תושבים בשל בחירתה שלא לחסן את  

ילדיה פוגעת בכבוד האדם של קבוצה זו. הפער הנוצר בין שתי הקבוצות יוצר תחושת אפליה של  

הפגיעה מורכבת הן מאי כיבוד אמונתה   ]...[האדם    דהקבוצה האחרונה, שיש לה קשר הדוק לכבו
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או בחירתה של קבוצה זו שלא לחסן את ילדיה מטעמים שונים, והן מהתחושה כי הורים אחרים  

לקבל   ממשיכות  אחרות  בדרכים  הציבור  בטובת  או  ילדיהם  בטובת  לפגוע  עשויות  שפעולותיהם 

ושה כי המחוקק התמקד דווקא בקבוצה זו ובמטרה חברתית זו שהיא  ח. הת קצבאות ילדים מלאות

היחידה בגינה קיימת התניה של קצבאות הילדים יוצרת פגיעה בכבודה של אותה קבוצה שנבחרה  

תורמת    (.נסר  )ראו עניין היא  אף  ילדים  קבוצות  בין  הבחנה  על  זו  להפחתה  שיש  ההשלכה 

  . " ויון ו ת לש למסקנה כי בפנינו פגיעה חוקתית בזכו 

 

  ם זכות   מפר את ו מתווה מפלה לרעה את קבוצת הלא מתחסנים  ה   : יפים גם לענייננו אלה    דברים .55

   . אוכלוסייה המתחסנת ביחס ל   לשוויון 

 

העובדה  .56 נוכח  במיוחד,  וחמור  מפלה  הוא  למתחסנים  ירוק"  "דרכון  הענקת  לאחר    רעיון  שגם 

ולהיד  להדביק  המתחסן  עלול  ברב החיסון  פרופ'  לדברי  בהתאם  הקורונה,  בנגיף  ביום    ש בק 

 , ולפי פרסומי משרד הבריאות המחייבים מתחסנים להמשיך לעטות מסיכות. 17.12.2020

 
בכך  .57 מבחינת    בהתחשב  מחוסנים,  הבלתי  לקבוצת  המחוסנים  קבוצת  בין  אבחנה  כל  שאין 

 .  גבש וה המת למתו   אפליה המתוכננת בהתאם אין כל הצדקה ל ש   הרי ,  פוטנציאל ההדבקה 

 

 ועה חופש התנ
 

לחוק יסוד: כבוד האדם    6ולתנועה חופשית מהווה כשלעצמה זכות יסוד המעוגנת בסעיף    לחירות הזכות   .58

או בכל    ל אדם במאסר, במעצר, בהסגרהאין נוטלים ואין מגבילים את חירותו ש"וחירותו, בזו הלשון:  

 . דרך אחרת"

 

ביותר של אדם לחופש התנועה,  אין צורך להכביר מילים כדי להסביר את החשיבות הבסיסית והיסודית   .59

ולא בכדי מאסר אדם הוא העונש החמור ביותר אשר קיים בפועל במדינת ישראל. על כן, כל הגבלה על  

 אם אין המדובר בכליאה של ממש.  חופש התנועה של אדם היא חמורה, הגם 

 
אחר חשיפה  וחיובם בבידוד ל  ,להיכנס לאיים ירוקיםו  לא מתחסנים לנוע בחופשיותלילת זכותם של הש .60

 החלטה קשה, שרירותית וחסרת הצדקה רפואית, ומגבילה את חירותם.  יאלחולה מאומת, ה

 

מעצר ללא משפט. כליאת הלא מחוסנים בבידוד  למעשה    הואהבידוד, והרבה מעבר לכך הבידוד במלוניות   .61

והידבקות  שתי הקבוצות בעלות פוטנציאל הדבקה  נים ממגבלה זו, חסרי הצדקה:  לעומת שחרור המחוס

מיישמת הממשלה מדיניות בלתי סבירה וחסרה תשתית ראייתית, באופן העולה  בכך  בנגיף הקורונה.  

 לאין שיעור על הנדרש. 

 
 ת זכויות ייהתנ 

 

זכויות    הי התנ .62 יסודו  –וחירויות  של  זכויות  של  וכמה  כמה  אחת  תווה  מב  המפורטים  םתנאיב  –   על 

 החיסונים דנן אינה מקובלת כלל ועיקר.  
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 :  (לפסק הדין 38ו  37 'סר' )עדאלה הנ"ל ן יבעני  כויות תניית הזה כב' השופטת ברק ארז מתייחסת לנושא .63

 

מבין אלה שהזכרתי בפתח הדברים היא השאלה המשפטית שנמצאת   "השאלה השלישית

בתנאי  המדינה  כלפי  זכויות  להתנות  ניתן  מידה  באיזו  העתירה:  של  ובאופן  בליבה  ם, 

למלא.   הזכות  נמען  שעל  בחובות  זכויות  להתנות  ניתן  האם  יותר,  מה  ספציפי  לכאורה, 

הכוללות   תא בקביעת תנאים? הרבו  וזכאויות ככאלו  זכויות  המשפט מורגל תדיר בהגדרת 

סייגים ותנאים להגשמתן, בין תנאים פטרנליסטיים המבקשים להגן על בעל הזכות מפני  

אולם, הצד השני של המטבע הוא   שים להגן על האינטרס הציבורי. עצמו ובין תנאים המבק 

להחלשתן ולכרסום במושג הזכות עד כדי הפיכתה   נאים מעוררת חשש שהתניית זכויות בת 

 . לטובת הנאה הניתנת בחסדו של השלטון 
 

[ ]... 
 

הבחנה חשובה שיש לפתוח בה, בהקשר זה, היא ההבחנה בין זכויות חוקתיות לבין זכויות  

יסוד  משפ  זכויות  להתניית  נוגע  זכויות  של  להתנייתן  באשר  העיקרי  החשש  טיות. 

הליברלית מבוססת על התפיסה שזכויות יסוד חוקתיות הן המגן  חוקתיות. תורת הזכויות  

כן הן אמורות להיות, במקרה הרגיל, אוטונומיות מכל  של הפרט מפני כוחו של השלטון, ול 

יות כרוך בתפיסה שזכויות ניתנות גם למי שאינם  הגבלה. תולדות המאבק הדמוקרטי לזכו 

שאינם  ולמי  חוק  למפרי  גם  כ"נורמטיביים",  עת,    נתפסים  באותה  או  בכלל  נחשבים, 

ל מי שעמדותיהם  "אזרחים לדוגמה". אדרבה, מאבקי זכויות רבים נישאו על כתפיהם ש 

 . קוממו אחרים ואף היו לצנינים בעיניהם של אנשי שררה" 

 

בשל  להפקיע זכויות יסוד מאזרחים רק ו ל בענייננו. לא יעלה על הדעת להתנות יש להחי  זההכלל  .64

ש  להתחסן מעוניי   אינםכך  וחומר    . נים  החיסון  הדבר,  קל  באישור  הכרוכה  הבעייתיות  לאור 

 אי הנגרמות בגינו. והעדר מידע על תופעות לוו 

 

המתווה   .65 ההגבלו מ יישום  לפרט:  המדינה  בין  ביחסים  אדום  קו  חציית  התנועה  בטא  בחופש  ת 

נשים,  יצרו תחושת פחד מהשלטון ואובדן חירות; הגבלת המסחר הרסה עשרות אלפי עסקים, א 

,  מסיכה התערבה לראשונה בגוף האזרחים  תמפעלי חיים שלמים; חובת עטייאף  חסכונות ו  , משפחות 

י  הבלת   PCR - בדיקת ה כפיית  .  והממשלה השתלטה על איברי הנשימה שלנו )וגרמה נזק רפואי( 

לראשונה הליך בירור פולשני  חייבה    נספח ב' למכתבנו(   –   WHO)ר' התייחסות    אמינה לחלוטין 

הדבר    לגוף האדם. כימים  ל האזרחים; כפיית החיסון משלימה מעגל, וכופה החדרת חומרים  ע 

 יוצר משטר כזה כאן, במדינת ישראל. אלא ממש  מזכיר משטרים אפלים  לא רק  

 

 התכלית הראויה 
 

יאות הציבור מפני מגפה  בר   שמירת כאמצעים והגבלות לצורך    התקנת תקנות חירום וצו בריאות העם .66

או    ותיתפשנההמאיימת על אזרחי המדינה, אפשר   על המדינה  'הגנה  כמשמשות תכלית ראויה לצורך 

וא-)א( לחוק39בטחון הציבור' כמצוין בסעיף   מתמשכת  תקופת התקנות  מנם, כאשר  יסוד: הממשלה. 

של הצורך במצב חירום    לבצע הערכה מחודשת מעת לעת,  לאסוף מידעמצופה מהממשלה    ,לאורך זמן

 לאורן של תנאי המידתיות.   ון אותןולבח בורעל הצישמוטלות  התובעניותובהגבלות 
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(, ושאם לא כן,  ’For the greater good‘)   טובת הכללל להתגייס  נדרש    אמנם, במציאות שבה כל אזרח .67

תם, עולה ביתר שאת השאלה  ייום יומי א כאיום פוטנציאלי על אזרחים אחרים בבואו במגע    ואהחשב  י

 .המדינה או בטחון הציבור' תכלית ראויה בבחינת 'הגנה על הווהמכשלעצמה חדשה זו האם גישה  

 

-7541ר'  סק הדין בעניין קלנסוואה )כפי שעולה מפקובלת במקומותינו,  תה מי גישה חדשה זו מעולם לא הי .68

    :, וזו לשונו(04-14

 
להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם לבחירותיו, ' :גופו, משמעותה של אדם לאוטונומיה עלזכותו "

 וכן  ;ות בגופו ללא הסכמתו'ומכאן נובעת גם חירותו מפני התערב,  'אלה ולפעול בהתאם לבחירות  

"הזכות לאוטונומיה של הפרט אינה מתמצה במובן צר של אפשרות בחירה. היא כוללת גם רובד  

ונומיה, הנוגע לזכותו של אדם כי יעזבוהו לנפשו .... מזכות זו משתמע, של הזכות לאוט  –פיזי    –נוסף  

 דעקה(.פרשת  )שם, באזכור    "[...]  בין השאר, כי לכל אדם חירות מפני התערבות בגופו ללא הסכמתו

 
השאלה, .69 עולה  באופן  ה  עוד  העולם  סדרי  את  לשנות  למדינה  מותר  וכה  אם  אגרסיבי    ממושך מהיר, 

שכן לא ניתן להשוות את הפגיעה בזכות האדם על גופו בעניין    הגנה על בריאות הציבור","   אמתלה שלב

סגרים או  דוגמת  להגבלות אחרות כ  חומרים לגופו,   ה של החדר   ת כפייו  PCR  ותבדיק חובת    עטיית מסכה, 

 שימוש במסגרת תקנות לשעת החירום.  המוכרות ביחס ל תת פעילות עסקית של המשקהשב
 

להתייחס    כי עליההתכלית הראויה אמורה לשרת מטרה שיש בה רגישות לזכויות אדם, ו   כיכלל ידוע הוא   .70

 ממנו. מזערי לכלל הציבור ולא להגנה רק על חלק 

 
ה א .71 הציבור  מנם  על  החיס גנה  מערכת  המוחלשתעל  האוכלוס,  לבישרא  ון  בקרב  המבוגרת י לרבות    יה 

מחוללי  משאר    הקורונהשתנה נגיף  לא ברור מה נ  ואולם,  מעלה מקודשת ועליונה  א, היקבוצות הסיכוןו

את זכותם של כל אותם אנשים    כיבדההחברה  לאורך כל ההיסטוריה    .קיימות מקדמת דנאההמחלות  

גבוה להיפגע  בעלי  לנכון, והמדינה  לשמור על עצמם בכל דרך שמצא  סיכון  לאזרחים    התגייסה לסייע ו 

 לאומי. ביטוח  מוסד לפים כמו הגו תמכה בהם על ידי והזקוקים לכך באמצעות מוסדות הרפואה השונים 

 
לי כלל בהקשר הזה, ושההסכמה לקבלת  לי החדש', אינו נורמרה ההכרה כי 'הנורמאצל הרבה אנשים חס .72

מתווה    ת הכשר;  ינה חדשה במערכת היחסים בין השלטון לבין האזרחיםיוצרת דוקטר  להתחסןתכתיב  

נוקב באשר לזכותה של המדינה לכפות  בכפייה    החיסונים  הפוגעים  סדרת  מעלה סימן שאלה  אמצעים 

 ."טובת הכלל"בחסות  והכל   – בזכות האדם על גופו

 
על    השמירההאם בשם 'בדין הישראלי:    נהשטרם נדו   סוגייהאת הדעת על    הגיעה העת לתת הנה כי כן,   .73

בזכויות יסוד בסיסיות של כל  תוך פגיעה  הזכות לכפות על אדם להתחסן,    הציבור' עומדת למדינה  ריאותב

גופו על  האדם  כזכות  ישראלי,  הוא    –  ?! אזרח  ברור  שיטה חדשה    מעין  פגיעהכי  אך  זו מהווה למעשה 

 . בסכנת הכחדה  מוקרטיהדה  המעמידות אתהשלכות מרחיקות לכת   בעלציות  ייבת את הציבור בהמח

 
פרוץ משבר הקורונה, מחלמעשה,   .74 ישרנכת  בתקופה שחלפה מאז  בשיטת הפרד    אל את אזרחיהמדינת 

 "אדם לאדם נגיף".עפ"י הפוסטולט החדש:  ,ומשול
 

 מידתיות 

 

האמורות, אינה עומדת בפסקת  הפגיעה בזכויות החוקתיות  יה,  במתווה כמתכוון לתכלית ראו   נראה   אפילו .75

 .ף לא במבחן המידתיות המשולש, ואההגבלה
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ע״י  הוכחה כלל שאין  שכן    ,מבחן הקשר הרציונלי אינו מתקיים .76 החיסון משיג את המטרות המוגדרות 

מניעת   ובראשן  החיסונים,  בשגרת  הבריאות  ממילא  והידבקות  משרד  הירוק"הדבקה.    "הדרכון 

על של המחלה, במקום להגן  - עלול להפוך את המחזיק בו למפיץ  – למתחסנים שעלולים להידבק ולהדביק  

 .מפניה, ובכך תושג המטרה ההפוכה

 
ניתן היה לאמץ אמצעים אלטרנטיביים כגון המלצה בלבד    –  שפגיעתו פחותהעי  האמצ  –  השניאשר למבחן    .77

 (., נספח א')ר' חו"ד ד"ר ציוני  ומעלה   70אך ורק על אוכלוסיות בסיכון, בני  זה  חיסון או החלת הסדר    לגבי 

 
להעניש קבוצה שמסרבת להתחסן ולשלול ממנה    אסורבמדינה דמוקרטית    –בנוגע למבחן המידתיות הצר   .78

 .תכויות מוקנוז

 
 .וספת בומתווה לא רק שאינו תורם לבריאות הציבור, אלא גורם לפגיעה נ ה .79

 

כלל האינטרסים והערכים והצעדים החלופיים מצביע על חוסר סבירות קיצוני העולה לכדי    שקילת אי   .80

 . שיקולים זרים, שכן שום רשות שלטונית לא הייתה יכולה לקבל החלטה כזאת לו בדקה את הנתונים

 

 סיכוםל
 

ל .81 בנוגע  רבות  החלטות  לגבי  הכמו  החיסונים,משבר  בנושא  גם  שימוש  ממש  קורונה,  עושה  ישראל  לת 

הממשלה  זאת למרות ש   –  הפרת זכויות יסוד מהותיות של אזרחיה  תוךשלא כדין,  ברגל גסה ובסמכותה  

 .תןככל שני אמורה להימנע ככל האפשר מלפגוע בזכויות היסוד של הפרט, ולאתר חלופה פוגענית פחות 

 

וח שמבצעת המדינה באזרחיה מאז  שיאו הבלתי נתפס של הניסוי ארוך הטו  הוא החיסונים    כפייתמתווה   .82

   : ניסוי אזרחי, משפט, משטרי, סוציולוגי ורפואי.פרוץ משבר הקורונה

 
לחדול   .83 נקראת  מידי  הממשלה  חוקבאופן  הבלתי  יתמפעילותה  בטרם  הפיכים  יית,  בלתי  נזקים  גרמו 

 שהשלכותיו עלולות להיות הרות אסון. החיסון כתוצאה מ

 

  בסוגיית )  שחר בן מאיר ואח' נגד ראש הממשלה ואח'  2109/20בבג"ץ   זה קבעה כב' הנשיאה חיות  בהקשר .84

 לפסק הדין(: 46פיסקה , איכוני השב"כ

 
"האמצעים החריגים שננקטו כאן ננקטו ביחס למצב משברי, חריג ונדיר בכל קנה מידה.  

לשמור  לא    עלינו  אלה  בימים  מתמודדים  אנו  שעמם  החריגים  שהאירועים  משמר  מכל 

אות  הצדקה  יותירו  ללא  ופוגעניים  חריגים  באמצעים  שימוש  של  חלקלק  מדרון  עם  נו 

 ". ]הדגשה שלי: י.ד[ 

 

,  וגיית איכוני השב"כ דלעילבס  אותו מדרון חלקלק מפניו הזהיר בית המשפט העליון הנכבד   ,כיוםכבר   .85

ואנטי    דרקוניים  משחית  ארסנל מגוון של כלי  המחיל   משלההפך זה מכבר למדרון גלישה ממש, ובו המ

לף אמון  כך, ח  .להוהציבור נאלץ לציית    –  רובם ללא אבחנה, ללא הצדקה וללא יעילות  –  דמוקרטיים

בסיס אפידמיולוגי    וחסרת  ח משטרתי וענישה מנהלית כואבתובכ   הבמגומשלה  המהציבור שפג זה מכבר, 

בה יותר מהבעיה  מזיקים הר  נוקטת  ממשלההאמצעים שה  י שבוסורדר מצב אבבאופן זה, נוצ  .רפואי  –

 לפתור.  המנס יאאותה ה 
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 . לקרוס אט אטלאחרונה, מגדל הקלפים עליו מושתתת מדיניות הממשלה החל  .86

 
כי בדיקות המטוש    מתברר,  גון הבריאות העולמישהוצאו תחת ידו של אר   ים האחרוניםבהתאם לפרסומ  .87

(PCR )בחון מחלת הקורונה, מספקות תוצאות חיוביות מוטעות, כאשר  המבססות את רמת התחלואה בא

את לא ניתן לבסס מדיניות פוגענית כלפי האזרחים בהסתמך  הנבדק אינו נושא כלל את הנגיף בגופו. לאור ז

 על בדיקות אלה. 

 
ואה לפי רצונה ועורכת בדיקות באזורים מוכי  הממשלה מתמרנת ומנפחת את נתוני התחל  אין זה סוד כי .88

שאינן יעילות    ונה כדי להציג נתוני תחלואה גבוהים, במגמה לבסס הטלת הגבלות מיותרות ומזיקותקור

 וצות כלל. ואינן נח
 

, גם אם אינו  "חולה" המחלה הראשונה בהיסטוריה של הרפואה, שבה אדם נחשב    היא בנוסף, הקורונה   .89

 לוגי כלשהו.ן פתומפתח תסמי

 
לה סיבה ספציפית  תיאור מחלה באתר אינפומד, מגדירה כהפרע .90 ותסמינים שניתן  ה שיש  עם סימנים 

טרים החשובים הנ"ל, ומחשיבים כחולים  נה, מתעלמים מהפרמומקבלי ההחלטות בנושא הקור   .לזהותם

 נעדרים תסמין חולי כלשהו.אנשים ה גם 

 
לפגיעה  באופן הגורם    ",מגיפה"  למושגימפטומים, ממונפת  ב אינה מתפתחת למחלה עם סוהקורונה, שלר  .91

את בניגוד לכל ההגדרות שהיו מקובלות בעבר שתמיד חייבו  ז  –  אנושה בזכויות אדם, ללא הצדקה ממשית

 ."מחלה " בהגדרתטומים כחלק אינטגרלי סימפ

 
מע .92 לקריסת  התחזית  את  המבססות  הקשים  החולים  הגדרות  באופן  אף  משתנות  הבריאות,  רכת 

והחיסון  ,  הסיכון לקריסת בתי החוליםתבהלת  ם באופן מלאכותי את  ניפולטיבי ע"י הממשלה כדי להעצימ

 לתופעות הלוואי הכרוכות בשימוש בו.ה"מיוחל" מעורר ספק רב  בשל העדר מידע בקשר  

 
ובטיחותוה .93 החיסון  באישור  לקורונה""במאמר    ביטוי  מוצאת  בעייתיות  חיסון  מדעת)  פיתוח  : (אתר 

וא  הלא רק משום שהוא אולי אינו בטוח, אלא מאחר שאת הציבור    מסכן  כיאות  ואושר  פותח  שלא  חיסון"

מנעות  ילאובדן אמון הציבור וההמחוסנים ובהמשך לגרום    עלול ליצור תחושת ביטחון חסרת בסיס בקרב 

     ."ותמהתחסנ
 

ethics-vaccine-http://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona / 
 

ג  נה, ע"י יצירת מצוהמודל המבוסס על הבדיקות השגויות, מהווה תשתית לקבלת ההחלטות בצל הקור  .94

כלפי הציבור באופן  להצדיק נקיטת צעדים והגבלות קיצוניים  מתוך כוונהשווא של רמת תחלואה גבוהה,  

 בכל קנה מידה. תקדים חסר
 

המטוש  ע .95 בדיקות  על  המבוסס  המודל  קריסת  הקרקעהמוטעותם  נשמטת  העובדתית    ,  התשתית  תחת 

ההחלטות  המעורערת מקבלי  בפני  הקורונה.    בדבר  העומדת  להגבלות    וכך,הגבלות  ההצדקה  תמה 

 לאלתר את שגרת החיים על כנה. שיבלה  באופן המחייב ,ורונההק

 
"הצעדים בכפייה שנידונים כעת הם   :המצ"ב  19.12.2020מיום    ן זה במכתב הרופאיםיוכפי שנאמר בעני .96

ודגל שחור מתנוסס  נטולת הצדקה רפואית    –להם  אכיפה ש הפגיעה הרסנית בזכויות יסוד אזרחיות, ו

מכל סוג הם הרסניים ומסוכנים ואין בינם  [  ...]   דים בכפייה ונה צעככל שמדובר בנגיף הקור]...[    מעליה

 .כנספח ג'(למכתבנו  צ"ב )מכתב הרופאים מ  "הבסיס לנקיטתם אינו רפואילבין מקצוע הרפואה כל קשר.  
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13מתוך   13עמוד   
 

 
המתמחה בתחום    משפטנית רופאה ו  ,ראש החוג לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפהרז,  –ה פלדד"ר מאי .97

נגד חובת    ת אבאופן עקרוני  אם  ה",  18.12.2020בראיון לעיתון דה מרקר ביום    נשאלה תיקה רפואית,  א

כן, כאשר ברור "", והשיבה:  ?יה להתחסןחיסון, אבל יש מקרים שבהם צריך לחייב את כלל האוכלוס

סון אל מול הסכנה שבמחלה, כמו במקרה של חצבת  גודל הסיכון של אי התחסנות וברורה יעילות החי

  , יעילים או מסוכניםכמה החיסונים יהיו  , אנחנו עדיין לא יודעים עד  מקרה של קורונהב  אצל ילדים.

 ". ולכן בשלב זה אי אפשר לדבר על חיוב חיסונים 

 

ה את ה"דרכון  כן, הנכם נדרשים להימנע מלעגן בחקיקה את מתווה כפיית החיסונים ובכלל זל  עאשר   .98

תחת זאת ניתן להמליץ, לעודד, ליתן דוגמא אישית, ובד בבד לספק לציבור מידע    הירוק", ולבטלם לאלתר.

 .מלא ושקוף אודות החיסונים

 

ש .99 מלא  ככל  ביתיבוטלו  מכבוד  סעד  לקבלת  לפנות  נאלץ  לאלתר,  הירוק״  וה״דרכון  החיסונים    תווה 

 .העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק המשפט

 

נו על פי כל  תלמען הסר ספק, אין באמור במכתבנו זה משום ויתור או גריעה מכל טענה העומדת למרש .100

 . ה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותאת הזכות לפעול  הלעצמ תשומר היא, ו דין

 
 

 בכבוד רב,

 

 

 

       __________________                   __________________             _____________________ 
 ריטה פרייס, עו"ד       , עו"ד                          ירון דוד                              ו"ד בתיה זקס, ע                

 
 
 

 העתקים: 
 
 חברי קבינט הקורונה;  .1

 מחלקת בג"צים.  –רד המשפטים מש .2

 

 לוטה: 

 וו"ד ד"ר ציוני ח – 'א נספח 
 

 PCRהשוללת את מהימנות בדיקות ה   WHOהודעת  – ' נספח ב

-covid-infonotice-falsified/who-and-source/substandard-https://www.who.int/docs/default

sp.pdf?sfvrsn=d2a12ec8_8-nat 

 

 אים מכתב הרופ – נספח ג'
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 ראשון ט' אדר תשפ"א  יום

 2021פברואר  21

        לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט                                                                                                                     עו"ד ד"ר גור בליי   מר יעקב אשר                   

 היועץ המשפטי לממשלה            יועץ משפטי, וועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת                יו"ר וועדת חוקה

 א.נ., 

תקנות סמכויות מיוחדות  מחוסר סמכות של  ולבטלותלביטול בהולה  דרישה   :הנדון

נוספות( )תיקון   )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות   החדש הקורונה להתמודדות עם נגיף

 2021 – (,  התשמ"א 31מס' 

עורכי דין, אנשי על ידי קבוצת    2020אשר הוקמה בשנת  ,  "ר(ע)  עמותת המגן לחופש הפרט הח"מ מייצגים את  

ופעילים חברתיים ורפואה  במציאות של שינוי חקיקה  ;  מדע  זכויות הפרט  על  לה למטרה להגן  העמותה שמה 

 . ומדיניות תכופים, בעקבות משבר הקורונה

לפנייה זו שותף עו"ד אורן פסטרנק מייסד 'מחאת הריבון', בה חברים עשרות אלפי אזרחים )אנשי ימין, שמאל,  

 .ים, ערבים ועוד(, הנאבקים לשמירת זכויות אדםחרדים, חילוני

 וזה דבר הדרישה: 

כנסו לתוקף  י, אשר י 2144'  מע,  9194פורסמו התקנות שבנדון בק"ת    ,15:04בשעה    (19.02.2021)  שישי  ביום .1

 .(התקנות –  )להלן  21.02.2021החל ביום 

חה"כ יעקב    ויו"ר הוועדהד"ר גור בליי    ,ראות היועץ המשפטי של וועדת החוקהלהו  בניגודאך מפליא הדבר כי   .2

ו   ,אשר שבה  המעוגן    עשתההממשלה  הדחיפות"  ב"חריג  מיוחדות  3)ד()4בסעיף  שימוש  סמכויות  לחוק   )

שאין כל הצדקה  על אף    ,(חוקה  –  )להלן,  2020–להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( תש"ף

 .לעשות כן

 :בשני היבטים עיקרייםהתקנות חוקקו בניגוד לחוק בענייננו,  .3

וועדת החוקה של הכנסת, בהתאם    ראשית, .4 . ככלל, קובע  ( לחוק1)ד()4לסעיף  התקנות לא הובאו לאישור 

כניסתן לתוקף, ורק    לפנישעות    24יובאו בפני הוועדה  מכוח החוק  חוק כי תקנות המותקנות ע"י הממשלה  ה

 .אין זה המקרה –  אף התריעה מראשהוועדה כפי ש  ניתן לחרוג ממסגרת זו.חריגים ודחופים  במקרים 
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עשתה    ,בענייננו .5 הקבועה  הממשלה  בסמכות  כדין  שלא  לחוק3)ד() 4שימוש  לממשלה  (  מאפשר  זה  סעיף   .

בהתקיים דחיפות המחייבת כי תקנות מסוימות ייכנסו לתוקף במועד מוקדם  ח החוק "ולהתקין תקנות מכ

 ".יותר

מטרת סעיף זה היתה לאפשר לממשלה, כחריג, התקנת תקנות מכוח החוק במקרים אשר בהם מצב התחלואה   .6

נועדזאת. הסעיף    יםמחייב ודוחק השעה   לאמץ  ו  ברגע האחרוןלתקן תקנות  על מנת לאפשר לממשלה    לא 

,  הירוק"  דרכוןמקיפים לפתיחה מחודשת של המשק תוך אימוץ מנגנונים מורכבים כגון "החדשים והסדרים 

לממשלה היה זמן די והותר בעניין. הממשלה    מבלי שאיש יוכל לבקרה בסמוך לכניסת השבת, ובמכוון כך.

שתכליתן    לטעון לדחיפות בהתקנת תקנות,ובד בבד  דים,  ומצד אחד להציג נתוני תחלואה יר   ודאי אינה רשאית

 פתיחת המשק מהצד השני. 

 . מדובר בשימוש פסול וציני מצד הממשלה. פני הבאתן בפני הוועדההתקנות ייכנסו לתוקף עוד לזה במקרה  .7

לוועדה,  יועץ המשפטי  ן מצד ה וה  ,יעקב אשר  כ"חה הנכבד  יו"ר הוועדהזו כבר זכתה לגינוי הן מצד  התנהלות   .8

ואף הזהירו את הממשלה מבעוד מועד שלא תנהג כך  מאופן פעולה זה  הסתייגו  ניהם  ש  עו"ד ד"ר גור בליי.

הירוק"   "התו  לתקנות  ה  -ביחס  הממשלה  התנהלות  כי  אמירה  בחריג  תוך  שימוש  פעם  אחר  פעם  עושה 

"העושה את חוק  בעניין השימוש בו  המפורשת של המחוקק   ת מלשון החוק ומכוונתוותעלמ תוך ה  ,הדחיפות

בהקשר    םאנשי משרד הבריאות אמרו בדיונילכוונת המחוקק ולדברים שחוטאת  .  פלסתר"  [...]  הסמכויות

 .זה

נותר    כשומר הסף של המעטה  מאמצים את עמדתבעניין זה, ו  עדת החוקהוו  הח"מ מחזקים את ידי .9 שעוד 

 משלטון החוק ואופייה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. 

 .  ובוטה מן הסמכות אשר נקבעה בחוקהתקנות הותקנו תוך חריגה ברורה  –, וחשוב מכך שנית .10

חוק יסוד:  חיסון נגד נגיף הקורונה, עומדת בניגוד להוראות  קבלת  ם בהתניית כניסה למקום מסויברור לכל כי   .11

 :  2הקובע בסעיף  כבוד האדם וחירותו

 "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם".

 אדם לפרטיות ולצנעת חייו.זכותו ששל כל מעגן את  7סעיף 

לא ניתן לפגוע בזכות האדם  לחוק היסוד,    8בהתאם לפסקת ההגבלה המעוגנת בסעיף  כך גם ברור וידוע כי   .12

לכבוד ולפרטיות "אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה  

 ."ומכוח הסמכה מפורשת בעולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור 

התקנות  ש  ,אלא .13 של  הראשונה  סעיפי  הפסקה  את  התקנות,  שחוק  המפרטת  הותקנו  לאומכוחם  אחד    אף 

אלא בהתאם  )  להפלות בין אדם לאדם באשר להגבלות שמכוח התקנותקובע הסמכה מפורשת    סעיפים אלומ

 .לתסמינים(

מבלי  אך כל זאת    ,תכלית החוקך  ולו עוסק בהגבלות שהכנסת התירה להטיל על הציבור לצורחוק כה  :ודוק .14

 . הקורונה  ביחס לתסמינים מדידים כמפורש בחוק  פרט להתניות מוגדרות  ום אופןבש  ,להפלות בין אדם לאדם

היא    שלא התחסנולעומת אלו    שהתחסנו  אנשיםמתן העדפה לקבוצה מסוימת בכניסה למקומות שונים של   .15

ת התקנות פגיעה  בכך מהוו  .על הבלתי מחוסנים  אסורה  להתחסן והטלת סנקציהפסול  בגדר הענקת תמריץ  

56



3 
 

 ( חוקתיות  בזכויות  בחוקאסורה  מפורשת  הסמכה  וגם  ללא  זכויות (  חוק  מכוח  מדעת  ההסכמה  בעיקרון 

 .החולה

עבודה  אכן, ה .16 סגירת מקומות  תנועה,  מגבלות  זה  ובכלל  שונות  את הממשלה להתקין תקנות  חוק מסמיך 

בין    בחיןאין בחוק ולו שמץ של הקניית סמכות לממשלה להאולם  ומסחר ואף סגירת גבולות ונמלי תעופה.  

 .קבוצות של אזרחים ובין אדם לאדם על בסיס היותם מחוסנים או בלתי מחוסנים

מאפשר הגבלת כניסה לעסק בכפוף לרשימה סגורה של התניות "על סמך    ( לחוק8)א()8יף  סעיתרה מזאת,   .17

 ".[... ] או תשאול או קבלת הצהרת בריאות  בדיקת תסמינים

 דם לפי התחסנותו. הבחנה בין אדם לא  תוך אין זכר להסמכה מפורשת להתנות את הכניסה   –עיננו הרואות  .18

ועוד, .19 הגדרה  ממילא   זאת  כל  אאין  למתחסן  לחיסון,  מחוסןבחוק  לתעודת  מו  לחלושגים  ,    וטין הנעדרים 

 -  ו התקנות שהותקנו מכוחמו חוקהמ

לא ניתן לאפשר אבחנה על    (ואין כך הדבר)הסמכה לאפליה בין אדם לאדם בחוק  תה  יגם לו הי  , אשר על כן .20

 .שלא הוגדר בחקיקה ראשיתבסיס קריטריון עמום ומעורפל 

  פגיעה בזכויות יסוד   הגבלות שיש בהן משום  לאמץ תקנות המכילותבקשת  שהממשלה מככל  מכל מקום,   .21

 . מתקיימת במקרה דנן שאינה הסמכה – לשם כך הסמכה מפורשת בחוקנדרשת 

  2לסעיף  לרבות בזכות לפרטיות בניגוד  ,  אדם טבעיותר בזכויות יסוד ובזכויות  הוראות התקנות פוגעות כאמו .22

בסעיף  הסכמה מדעת הקבועה  בעיקרון ה  וכן  , בזכות האדם לאוטונומיה על גופו( לחוק הגנת הפרטיות11)

 . לחוק זכויות החולה 13

ליבנו .23 מעט  ,לדאבון  לא  האחרונים,במקרים  החודשים  במהלך  נעשו  פעולות   ים  האחרון  הממשלה  ברגע  ת 

יתרה ומחשבה מעמיקה  ,ובדחיפות  ראוי  דעת  שיקול  אפשרות  ולוועדה  ללא מתן  כל  הפעם,    –  לכנסת  אין 

בצורה שקולה,    ורחב  עניין ציבורי כה רב  , המעלהמהותיחשוב ולהסדיר עניין כה    כל מניעהאין  ו,  דחיפות

  .מסודרת ושקופה

במקרה זה הממשלה תיקנה תקנות דרקוניות ומורכבות להסדר חדש ומקיף במשק עם השלכות נרחבות לגבי    .24

זה   וכל  בזכויות אדם  לכניסת השבתפגיעה  נראה  בסמוך  להימנע  .  מנסה  הממשלה  פרלמנטריכי    מפיקוח 

 ם פרטיים. ומביקורת ציבורית בין אם מגופים משפטיים מוסדיים השומרים על זכויות אדם ובין מאזרחי

יש לשים לב שמדובר בתקנות הכוללות סעיפים פרטניים מרובים הדורשים העמקה והקדשת זמן ניכר לשם   .25

 הכנת חוות דעת משפטית. 

העצמאות הראויה בהפעילה את  שיקול הדעת ואת  זו תפגין את    מכובדתאנו מקוים מאוד שוועדה  משכך,   .26

מתפקדת  המבצעת, ה גורל של הרשות  הרות  ולות  דווקא בימים אלה על פע  הביקורת הפרלמנטרית ההכרחית

 . לכל דבר ועניין  כממשלת מעבר

ועל כן דינן    בחוסר סמכותלאשר את התקנות שבנדון שהותקנו    בדין  אין כל אפשרותלאור כל האמור לעיל   .27

אנו מביעים תקווה כי הוועדה והיועץ המשפטי לממשלה ישכילו לעשות שימוש בסמכותם  ו – בטלות מעיקרן

ת עד לא יאוחר  של התקנות ברשומוובטלותן  ם את דבר ביטולן  לאלתר ולפרס  התקנות על בטלות  ולהצהיר  

 .14:00בשעה  21.02.21מיום 

57



4 
 

 

תה  והח"מ למצות זכותה של העמותה לפעול לפי כל דין לשם מיצוי זכויות העמ   אין באמור כדי למעט מסמכות .28

 בטלותן של התקנות שבנדון.   הכרזה עללגשת לערכאות ו/או לכל רשות מוסמכת לשם 

 

 ,ובברכה בכבוד רב 

 

 

                              __________________        _______________        _________________      ______________ 

 ירון דוד, עו"ד             ריטה פרייס, עו"ד                 בתיה זקס, עו"ד             שירלי הגדיש, עו"ד     

 

 

__________________                      ___________________ 

 , עו"דאורן פסטרנק                                תומר אשש, עו"ד     
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 רביעי י"א ניסן תשפ"א  יום

 2021מרץ   24

 לכבוד 
 

    פרופ' נחמן אש  פרופ' חזי לוי         מר יולי אדלשטיין    מר בנימין נתניהו          
 הממונה על המאבק בנגיף הקורונה ריאותבה מנכ"ל משרד               שר הבריאות    ראש ממשלת ישראל

 
 היועצת המשפטית של הכנסת                  היועץ המשפטי לממשלה

 עו"ד שגית אפיק                        ד"ר אביחי מנדלבליט 
 

 נכבדיי,
                  

 " כפיית חיסונים במתווה ה"תו הירוקדרישה בהולה לביטול הנדון:   
 ( הוראת שעה)החדש  להתמודדות עם נגיף הקורונה מיוחדות תקנות סמכויות 

 (,  התשפ"א  34 –ו 31מס'  יםוננוספות( )תיקוהוראות )הגבלת פעילות 

 21.02.2021ומיום   .202027.12כם מיום יומכתב 20.2.2021, ומיום  24.12.2020נו מיום ימכתב

 כדלקמן:  ,מתכבדים לפנות אליכםהרינו  שבסימוכין,נו יתובהמשך לפני בשם עמותת מגן לחופש הפרט )ע"ר( ו
 

 פתח דבר 

היטיב  כפי ש מאז פרוץ משבר הקורונה לפני למעלה משנה, הוטלו על הציבור הגבלות חסרות תקדים,   .1

בסעיף    לתאר  עמית,  דינו   1כב' השופט  נגד ראש    1107/21בבג"צ    לפסק  ואח'  הממשלה  אורן שמש 

השמיים   בג"צ " )להלן:    ואח'  'מכו "   : "( פתיחת  מצרים' עשר  אזרחי    ת  על  וניחתו  הושתו  חוקתיות 

 ותושבי מדינת ישראל בתקופת הקורונה, ועל כל אחת ואחת מהן ניתן לומר "דיינו":  
    

 ( פגיעה בחופש התנועה בתוך הארץ )סגר, כתר ועוצר(;  1)  

 ( פגיעה בחירות )בידוד(;  2)  

 ( פגיעה בפרטיות )איכוני השב"כ(; 3)  

 )הגבלת הפגנות(;    ( פגיעה בחופש הביטוי 4)  

 ( פגיעה בחופש הדת )איסור תפילות בבתי תפילה ואיסור לימודים בישיבות(;  5)  

העיסו 8() 7() 6)   בחופש  פגיעה  פיטורים  (  עסק,  בתי  )סגירת  לעבודה  ובזכות  לקניין  בזכות  ק, 

 ואבטלה(;  

 ( פגיעה בזכות לחינוך )סגירת מערכת החינוך(;  9)  

לות לפקוד את קבר יקירם ביום  אישית )איסור על משפחות שכו  ( פגיעה בזכות לאוטונומיה 10) 

 . הזכרון; השיח "להתחסן או לא להתחסן"( 
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אלה יש להוסיף פגיעה בשוויון )טענה לאכיפה בררנית בתחומים  ]ויהיו שיטענו כי על כל  

אנשים   נקלעו  אליו  הכלכלי  )המצב  בכבוד  אנושי  קיום  למינימום  בזכות  פגיעה  שונים(; 

ב   ומשפחות(;  )דיונים  הפלילי  במשפט  הוגן  להליך  בזכות  הבאת    V.C- ופגיעה  אי  עקב 

 . " אסירים ועצורים לבתי המשפט([ 

 

קרי,  נדמה שהמכה הקש   אבל  .2 הירוק,  היא התו  וחובות שונה  ה מכולן  זכויות  ובלתי  הנהגת משטר 

ו שוויוני בין   נגיף הקורונה.  אלה ש בין  אזרחים שחוסנו  יוצרת  ת  הפרדת האוכלוסיו לא חוסנו כנגד 

מיולוגית להטלת הגבלות על הציבור,  שום הצדקה אפיד אין    שכיום   למרות ,  " מדינות נפרדות " שתי  

הנמנים  המכריע של    ם ב ו ר ו ,  מרבית התושבים במדינת ישראל כבר מחוסנים נגד נגיף הקורונה   שכן 

   הן מפני הדבקה והן מפני התפתחות מחלה קשה.   האוכלוסייה בסיכון כבר מוגנים   על 

 

ש  .3 המומחים    בחוות נקבע  כפי  של  קורק,  י דעתם  עבדי  יפעת  וד"ר  בנטואיץ'  צבי  פרופ'  השם    ידועי 

הבריאות,  ,  24.03.2021מיום   משרד  נתוני  ו עפ"י  צעירים  הם  מחוסנים  הלא  של  הגדול  אילו  רובם 

  1חוות הדעת מצורפת למכתב כנספח   הסיכון שמעמיד נגיף הקורונה בקרבם, נמוך עד נמוך מאד.  

 . ( וות הדעת ח   -   )להלן 

  נגיף הקורונה מסוכן באופן כמעט בלעדי לקבוצת הסיכון, ורק כל עוד היא אינהלאמור בחוות הדעת,  בהתאם  

   .מחוסנת

 

כיום  במונחים של בריאות הציבור,  בהסתמך על נתוני משרד הבריאות וחוות הדעת, ניתן לומר כי   .4

נוספות,   אחרות  מסיבות  ובין  החיסונים  מבצע  בשל  הקשה התחלוא בין  הסיכון    ה  באוכלוסיית 

על   הפוטנציאלי  צפויה  והעומס  מקורונה  הדועכת  התחלואה  כן,  על  מאוד.  עד  פחתו  החולים  בתי 

דרכי הנשימה  מחלות  מאלה הנדרשים להתמודדות עם שאר    לצרוך משאבים פחותים   מעתה ואילך 

     . פעת דמויות הש 

 התו הירוק 

 

 : ( התקנות   –   )להלן   התו הירוק מעוגן בקבצי תקנות שונים  .5
 

  וראת שעה( )הגבלת פעילות נוספות( תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )ה  .א 

  . )להלן 21.02.2021בתוקף החל מיום  , ( 2144בע'   9194ק"ת )  , 2021  –  ,  התשפ"א ( 31)תיקון מס'  

 . ( 31תיקון  – 
 

נוספים, מעבר    אשר הרחיב את מסגרת תחולת התו הירוק לפעילויות ועסקים   לתקנות   34תיקון   .ב 

.  7.3.2021בתוקף החל מיום  (,  2434בעמוד    9248)ק"ת  ,  לתקנות  31לאלה שנכללו במסגרת תיקון 

 . ( " 34"תיקון    )להלן: 
 

הקורונה  ו נ לתק   26לתיקון  (  2ה') 28סעיף   .ג  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  ת 

תש  חינוך(  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות  )הגבלת  שעה(  ,  2020  – "ף  החדש)הוראת 

תו הירוק על מוסדות להשכלה  הוחל ה במסגרתו  (,  2416בעמוד    9245)ק"ת    7.3.2021בתוקף מיום  

 . ( " 26)להלן: "תיקון    גבוהה 
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מס'   .ד  מיוחדות   9תיקון  סמכויות  שעה(    לתקנות  החדש)הוראת  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

  עובדים לחדרי על כניסת   התו הירוק   חיל את , ה 2020  – )הגבלת פעילות במקומות עבודה( תש"ף 

 . ( 9תיקון מס'    –   )להלן   07.03.2021    כושר, במקומות עבודה בתוקף מיום   אוכל וחדרי 

 

ל  .6 מאלה: אישור  ,  31לתיקון    1תקנה  בהתאם  אחד  הוא  ירוק  מתחסן    תו  או  מחלים  "תעודת 

 ...".  כמשמעותו בצו בידוד בית 

 

  , 2020  –   התש"ף ת שונות()הוראת שעה(   בצו בריאות העם )נגיף קורונה החדש( )בידוד בית והוראו  .7

מחלים  תעודת  "   מוגדר  שקיבל  מי  לרבות  תקף  החלמה  אישור  הבריאות  ממשרד  שקיבל  מי 

 ...". מתחסן 

 

למתוו  .8 תרבות,  בהתאם  באירועי  להשתתף  יוכל  שהתחסן  מי  רק  בתקנות,  המעוגן  הירוק   התו  ה 

ון גני  מסעדות ובתי קפה, בתי מל   מכוני כושר, בריכות שחייה ספורט וכנסים ויהיה רשאי  להיכנס ל 

 אירועים, אטרקציות ומוסדות להשכלה גבוהה. 

 

תרבות  .9 ואירועי  מלון  לבתי  אוכלוסי   , באשר  מסוי הוחרגו  יוכלו מות  ות  חוסנו,  שלא  אף  על    אשר 

 להשתתף בפעילות בכפוף להצגת בדיקת קורונה שלילית. 

 

למחוסנים מתווה   .10 מסוימות  פעילויות  לאפשר  מיועד  הירוק  שכך   התו  היא  בבסיסו  ההנחה    בלבד. 

מחוסנים,  - למשתתפים בהן, וכן שעצם איסור ההשתתפות בהן ללא דיין   אלה יהיו בטוחות פעילויות 

 ליותר אנשים לתת את הסכמתם להתחסן. יגרום  

 

ש  .11 היא  יוצר  טענתנו  הירוק  להתחסן התו  פקטו  דה  רפואית  חובה  פרוצדורה  לבצע  אילוץ  קרי,   ,

המעוניין  לכל  בתקנות   פולשנית,  המעוגנות  בפעילויות  לכ להשתתף  ולמעשה  לנהל  ,  שמעוניין  מי  ל 

 בחברה מתורבתת.  חיים כבן אדם  

 

נוצרו שתי   .12 כבר  זה,  ישראל   אוכלוסיות בשלב  אזרחים  מ   נהנית   האחת   : במדינת  של  רגילות  זכויות 

במסעדה,  משוללת    והשניה   ; חופשיים  קפה  שתיית  גבוהה,  השכלה  כגון:  בסיסיות  יסוד  זכויות 

 . ב ליכה לקונצרט, השתתפות באירועים חברתיים ואירועי ספורט וכיו" ה 

 

היה הדבר    דיינו.   –   ראשית, או לאחר דיון חוקתי נוקב או בדרך מקובלת בחקיקה    אילו נעשה הדבר  .13

 .  מסוכנת   דורה חוקית וחוקתית קלוקלת ומאוד בפרוצ ואולם הדברים נעשו    ; הרע במיעוטו 

 

 פגמים בהליכי התקנת התקנות 

 

  , 2020– ( תש"ף לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה   4ף  סעי  .14

האציל לממשלה את הסמכות לשנות את המצב הנורמטיבי, ולהטיל הגבלות    ( חוק הקורונה   –   להלן ) 

 שונות על הציבור ועל המשק בענייני משבר הקורונה. 
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ע" מאושר הממשלה  שמתקינה  הכלל עפ"י החוק הוא שתקנות   .15 מוועדות הכנסת י  ות    ואולם   , וועדה 

דחופים  מא בעניינים  אישורן  החוק  פשר  ,  עד  הממשלה  והגבלות שמטילה  לתקנות  זמני  תוקף  מתן 

 ע"י הוועדה ו/או ע"י המליאה.  בדיעבד  

 

רצה זו שנועדה לעניינים דחופים בלבד שלא ניתן  יתה הממשלה לנצל פ י כך נוצר מצב לפיו יכולה ה  .16

עשות  ולחזור ול   , לקבוע עובדות בשטח ,  לשנות את המצב הנורמטיבי כדי  ילה,  היה לבצעם בדרך הרג 

 כן כל שבוע או שבועיים מבלי שתהיה על ההליך כל ביקורת פרלמנטרית.  

 

לממשלה    נומלי בכוונה לאפשר - מנגנון א  נוצר   להתמודדות עם נגיף הקורונה   הקשור הליך  ה במסגרת  .17

תוקף לתקנות שהתקינה הממשלה בטרם תצביע    המקנה בעניינים דחופים,    הקורונה   משבר את ניהול  

הכנסת,   כך  סעיף    14למשך  על  לפי  לסעיפים  2)ד() 4יום  ימים בהתאם  שבוע  ולמשך  ו  6,7(לחוק   , -  

 (. 1)א() א 7

 

את   .18 ומיישמים  החדשות  ולנורמות  למגבלות  נערכים  והציבור  המוסדות  המשק,  שכל  מצב  נוצר 

 בטרם אושרו התקנות ע"י הכנסת, וחוזר חלילה. עוד י מעשה עשו וכך נוצר  , ההגבלות נשוא הנורמה 

 

פ  .19 ניצלה  זו הנתונה לה ואת כוחה ל הממשלה    , הרלוונטיות הכנסת  וועדות  ת דיוני ישיבות  דחיי רצה 

שינתה   בישראל את  ולמעשה  היסוד  זכויות  ראשית ד   –   משטר  חקיקה  טעון  שהיה  לפחות    בר  או 

 השתתפות פרלמנטרית. 

 

וועדת החוקה  עוד בטרם    21.02.2021ו לתוקף ביום  נס נכ ,  31נשוא תיקון  התקנות   .20 הבאתן לאישור 

( לחוק. ככלל, קובע חוק הקורונה כי תקנות הקורונה המותקנות  1)ד() 4של הכנסת, בהתאם לסעיף  

הוועדה   בפני  יובאו  ניתן לחרוג    24ע"י הממשלה  ורק במקרים חריגים  לתוקף,  כניסתן  לפני  שעות 

 . ממסגרת זו 

 

התקנות  בהתקנ  .21 עש ת  כדין תה  הממשלה  שלא  הקבועה    שימוש  לחוק 3)ד() 4בסמכות  מאפשר  ה   , ( 

 " החוק  מכח  תקנות  להתקין  ייכנסו  לממשלה  מסוימות  תקנות  כי  המחייבת  דחיפות  בהתקיים 

 . ( סעיף הדחיפות   –   )להלן   לתוקף במועד מוקדם יותר" 

 

סעיף   .22 במ כחריג יתה לאפשר לממשלה,  י ה   הדחיפות מטרת  קרים אשר  , התקנת תקנות מכוח החוק 

מ  התחלואה  מצב  ברגע  בהם  תקנות  לתקן  לממשלה  לאפשר  מנת  על  נועד  לא  הסעיף  זאת.  חייב 

 התקנות הקיימות.    פקיעת   טרם האחרון  

 

 קיצוני ללא שיתוף הציבור. ו מתווה פוגעני    היוצר   מדובר בהליך חקיקה פגום ומואץ  .23

 

לדוגמא,   .24 הכ כך  של  החוקה  בוועדת  התקנות  אושררו  לא  דבר,  של  אלא  בסופו  ביום  רק  נסת, 

הכנסת   10.03.2021 במליאת  של  זאת    –   בהצבעה  פקיעתן  מועד  ולאחר  משבועיים  יותר  בחלוף 

 לתקנות.   34נשוא תיקון    , היו בתוקף התקנות החדשות כבר  באותה עת    . 31התקנות נשוא תיקון  
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זו מבטאת   .25 גורף בסעיף הדחיפות   השתלטות ממשלתית על חקיקת הכנסת התנהלות    תוך שימוש 

 למטרת חקיקתו שנועדה לשימוש במקרים חריגים ונדירים בלבד. ור  גמ בניגוד    , וק הקורונה בח ש 

 

נעשה שלא כדין ועולה כדי חוסר סמכות: כאשר ברור וניכר    בסעיף הדחיפות החוזר ונשנה  השימוש   .26

היתה מניעת ביקורת פרלמנטרית ומניעת  שלא היתה דחיפות מיוחדת ושמטרת השימוש בסעיף זה  

 השלטת משטר נורמטיבי חדש ומעשה נורמטיבי עשוי.   כדי   עד   , יפוטית ביקורת ש 

 

באופן   .27 תיעשה  השיפוטית  הביקורת  כי  מתחייב  רעועה,  כה  הינה  התקנות  שתשתית  בכך  בהתחשב 

למקובל,  דווקני,   השימוש  מעבר  לאור  ו במיוחד  בס התכוף  עושה  שהממשלה  הרסן  עיף  חסר 

 . הדחיפות 

 

השתלטות   .28 מבטאת  זו  ש התנהלות  הרשו רבתי  מניעת  ל  אגב  המחוקקת  הרשות  על  המבצעת  ת 

שיפוטי  לביקורת  אף  ב האפשרות  מדובר  הפרדת  תהליך  ת.  עקרון  לשורש  היורד  ביותר  מסוכן 

 המשטר הדמוקרטי וערכיו.   שיבוש מוחלט של ו הרשויות  

 מסמכות חריגה 

 

 אשר נקבעה בחוק.    חריגה מן הסמכות התקנות הותקנו תוך   .29

 

שונים ובכלל זה מגבלות תנועה, סגירת    שלה להתקין תקנות בנושאים חוק הקורונה מסמיך את הממ  .30

מקומות עבודה ומסחר ואף סגירת גבולות ונמלי תעופה. אולם אין בחוק ולו שמץ של הקניית סמכות  

בלתי   או  מחוסנים  היותם  בסיס  על  לאדם  אדם  ובין  אזרחים  של  קבוצות  בין  להבחין  לממשלה 

 . מחוסנים 
 

הק 8)א() 8סעיף   .31 לחוק  כנ (  הגבלת  " ורונה מאפשר  התניות  של  סגורה  לרשימה  בכפוף  לעסק    על יסה 

זכר להסמכה מפורשת  כל  אין  ואולם    , ..." שאול או קבלת הצהרת בריאות סמך בדיקת תסמינים או ת 

עסק  לבתי  הכניסה  את  תרבות ,  להתנות  נוספים   מקומות  פולשני    ומקומות  רפואי  הליך  בביצוע 

   .  בקבלת חיסון   וחומר קל    – כלשהו  
 

מזאת,  .32 הקורונה    יתרה  חופש  חוק  יסוד:  וחוק  וחירותו  האדם  כבוד  יסוד:  לחוק    , העיסוק כפוף 

   בזכויות המעוגנות בהם.   אופן ישיר, חמור ומקיף פוגע ב המוסדר בתקנות    מתווה התו הירוק ו 

 

 קובע:   חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ל   2סעיף   .33
 

 ר הוא אדם"."אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באש

 

 של כל אדם לפרטיות ולצנעת חייו. זכותו  מעגן את    לחוק היסוד   7סעיף   .34

 

בסעיף   .35 המעוגנת  ההגבלה  לפסקת  היסוד,    8בהתאם  לכבוד  לחוק  האדם  בזכות  לפגוע  ניתן  לא 

ולפרטיות "אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראוייה, ובמידה שאינה  

 . ר( )ההדגשות אינן במקו   מכוח הסמכה מפורשת בו" לפי חוק כאמור    עולה על הנדרש, או 
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אין פוגעים בחופש העיסוק  קת ההגבלה וקובע: " לחוק יסוד: חופש העיסוק מתייחס לפס   4סעיף   .36

אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על  

 . " מפורשת בו   הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה 

 

היסוד,   .37 לחוקי  ל בהתאם  מבקשת  שהממשלה  בזכויות    הטיל ככל  פגיעה  משום  בהן  שיש  הגבלות 

 זה. אינה מתקיימת במקרה    . סמכות כאמור הסמכה מפורשת בחוק לכך  יסוד נדרשת  

 

לשונו של  וב   גוף מנהלי רשאי להפעיל סמכות שלטונית רק בהתאם לסמכות מפורשת הקבועה בחוק.  .38

 : עפ"י העיקרון האמור   מיר פרופ' יצחק ז 
 

"אין סמכות לשום רשות מנהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה לפי חוק. זהו הכלל הבסיסי בדיני  

 . (49' מע , הסמכות המנהלית' ר) ".המנהל הציבורי..

  הקורונה והתקנות שהותקנו מכוחו.    , נעדרים מחוק " תעודת מחוסן " או    " מתחסן " המושגים  בנוסף,   .39

לאדם בחוק ואין כך הדבר, לא ניתן לאפשר אבחנה  בין אדם  הפלות  תה הסמכה ל י י גם לו ה לפיכך,  

 על בסיס קריטריון עמום ומעורפל שלא הוגדר מפורשות בחקיקה ראשית. 

 

 בטלות מעיקרן. והן    מובהק הותקנו בחוסר סמכות    תקנות לאור כל האמור לעיל ה  .40

  כפיית חיסון שהליכי אישורו פגומים
 

חברת   .41 מתוצרת  אושר  החיסון  ל בישראל  פייזר    הרוקחים   תקנות ל   ( 9)א() 29סעיף  בהתאם 

מאפשר לפטור תכשיר רפואי מהליכי  ה (,  הרוקחים   תקנות   –   )להלן ,  1986  – )תכשירים( התשמ"ו  

 ים הנדרשים מכל תרופה. ל הרישום הרגי 

 

באתר  ב  .42 לאמור  הבריאות התאם  מניעת  התמנתה    , משרד  בנושא  מייעצת  זיהומיות  ועדה  מחלות 

תחומים    , וחיסונים  של  רחב  במגוון  המומחים  מחברים  מערכת  ו המורכבת  של  שונים  ממגזרים 

ולא להסתפק בדעה אחת שלטת של  במטרה להסתייע במומחים המחזיקים במגוון דעות    הבריאות 

 . משרד הבריאות 
 

ww.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Pages/default.aspxhttps://w 

 

  זאת   –   על תכשירים רפואיים בכלל   ה חל   החיסון,   ר , מכוחה אוש תקנות הרוקחים ל (  9)א() 29תקנה   .43

וחיסונים  ורק במחלות זיהומיות  לדון אך  בר שלא נעשה  ד   –   להבדיל מהוועדה המייעצת שאמורה 

 .  2020סה מאז ינואר  הוועדה לא התכנ   במקרה זה, שכן  

 

דין   .44 וחל  ישנו  זה  במקרה  כאשר  כלליות  תקנות  על  להסתמך  הבריאות  משרד  בחר  מדוע  השאלה 

תשוב   , ספציפי  בכך ה נעדרת  בהתחשב  במיוחד  הוועדה    ,  של  המוצהרות  הקמתה  ממטרות  שאחת 

קן  כתב המינוי המתו )ר' ב   " בקרת מחלות מדבקות הניתנות למניעה על ידי חיסון " :  א המייעצת הי 

 . ( 21.01.2020מיום  

 
.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Documents/Minuy21012020.pdfhttps://www 
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כן,   .45 ה זו:  לשאלה    מתבקשת תשובה על  גורמים עלומים במשרד  בריאות אשר אישרו  מיהם אותם 

ס  על  החיסון  התקנות את  החיסון  והאם  ,  מך  את  לאשר  ההחלטה  קבלת  דעת  טרם  חוות  ניתנה 

 . משפטית אשר קובעת כי אותם גורמים מוסמכים לאשר את החיסונים רפואית ו 

 

  הפוטר מהצורך באישור. / ציא לידינו את המסמך המפורט הנוגע לאישור החיסון נבקש להמ   , כמו כן  .46

נב  היתר,  התייחסותכם בין  ה   קש  התנאים  של  הסכמת    9בסעיף  מעוגנים  לקיומם  בדבר  להודעה 

)תכשירים( התשמ"ו  ו נ המנהל לפי תק  המתייחס לתכשיר  ,  ( ההודעה   –   )להלן   1986  – ת הרוקחים 

(  9)א() 29תקנה  המדינה במקרה של מחלה אפדימית, כאמור ב   הנועד לטיפול תרופתי להגנת תושבי 

   . חים ק הרו   לתקנות 
 

  , דן בהיתר לתכשיר   ,  1981– התשמ"א ,  ( וסח חדש נ )   )ג( לפקודת הרוקחים א 47שבסעיף  כה  סעיף ההסמ  .47

כל   בו  חיסונים.  ואין  לנושא  דרמטי של  הסתמכות  אזכור  על סעיף סל כללי כדי לאשר מהלך כה 

  של וחריג  עבר אישור מזורז  ואשר  , המיועד לאוכלוסייה רחבה  ושנוי במחלוקת אישור חיסון חדשני  

     . סבירה   תי בל   –   2023שנת  כאשר הבדיקות אמורות להימשך עד  בלבד,    חירום   כאישור   FDA  - ה 

 

ורחבת   כה גורלית העניין. החלטה  של    ו לשורש   יורד זהו פגם ה  בלבד.    זה איננו נושא פרוצדורלי נושא   .48

בעלת  לגבי    היקף,  לה כלל אזרחי המדינה  משמעויות  ב אמורה  ה תקבל  לכללי  ,  מנהל התקין התאם 

למומחים בעלי דעות שונות ומגוונות להביע את דעתם  ומתן אפשרות  מעמיקות  בדיקות    תוך ביצוע 

רבים מאוד בשל    אדם   חיי   מחירה של טעות קטנה חו"ח עלולה לעלות במחיר שכן    –   ן באשר לחיסו 

 . בו   היקף השימוש הרחב 

 

ב  .49 תוקף   ר אישו הליכי  הבעייתיות  משנה  מקבלת  התו  השלכות    לנוכח שכן    , החיסון  תחולת  הרחבת 

  - שיך ולקיים שגרת חיים יום רק כדי להמ לא    להתחסן נאנסים  מאוד חשים  אזרחים רבים    , הירוק 

 יומית, אלא כדי להתפרנס ולשרוד ממש. 

 משפטיות וחוקתיות  פגיעה בזכויות 

 

ומובנות מאליהן במשטר    אגב שלילת זכויות יסוד יומיומיות  בין מחוסנים לבלתי מחוסנים האפליה  .50

טיפול רפואי  של  כפייה  מהווה הלכה למעשה  א התו הירוק,  שתתפות בפעילויות נשו ה כגון    , דמוקרטי 

לפרטיות,  ת האדם  כו לז   ובניגוד   חוק זכויות החולה המעוגן ב עיקרון ההסכמה מדעת  פולשני בניגוד ל 

וכבוד.  זה    לאוטונומיה  גם  הווה  מ צעד  הנ"ל  לפגיעות  ב   אפליה אסורה בנוסף  ה ופגיעה    שוויון זכות 

 יבו של המשטר הדמוקרטי. לב ל ב   הניצבת 

 

הפיתוי  .51 הירוק"  והסנקציות  תמריצים  ה   לאור  ה"דרכון  מתווה  עוד  נשוא  לעיקרון  קיום  אין 

מבטאת רצון חופשי להתחסן או    לא ברור אם הבעת הסכמת אדם להתחסן החופשית".  "הסכמה  ה 

 . אינוס , שלא לומר  אילוץ 

 

 : לפסק הדין   44בסעיף    , משרד הרווחה   עדאלה נגד   7245/10בבג"צ  נקבע    לזכות לאוטונומיה, באשר   .52

 
  (442  2,)  סו  יאחד מערכי היסוד החשובים ביותר הוא הערך בדבר חופש הרצון של הפרט" פ"ד

 . 487שני, השופטת ע' ארבל פסקי־דין, כרך סו, חלק 
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לעני  .53 כך  ילדים י אם  חיסון  הנ"ל   ן  עדאלה  דין  פסק  עש נשוא  להגנתם  אשר  לנקוט  ו ,  המדינה  יה 

פטרנל  דעתו שלו במדיניות  בוגר מפעיל את שיקול  בו אדם  וחומר במקרה  לגביו אין    , יסטית, מקל 

 גישה זו.  ב המדינה צריכה או רשאית עפ"י חוק, לנקוט  

 

אדם  הזכות   .54 לכל  לאפשר  מחייבת  עצמאי לאוטונומיה  באופן  רפואי,    להחליט  טיפול  קבלת  לגבי 

לכן  "י כפיית חיסונים, במישרין או  ע   אין מקום להתערבות המדינה בשיקול הדעת   , לרבות חיסון. 

 בעקיפין. 

 

 : 27.01.2021החלטת הפרלמנט האירופי מיום  איסור כפיית חיסונים קיבלה ביטוי ב עמדה זו לעניין   .55

 

https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae

f848428feba12/resolution%202361.pd 

 

    : בזו הלשון ,  לפסה"ד   53בסעיף  ,  בענין עדאלה הנ"ל   לזכות לשוויון כב' השופטת ארבל, התייחסה   .56

 
בזכות" פוגעת  זה  במקרה  האפליה  כי  העובדה    נראה  האדם.  מכבוד  כחלק  לשוויון  חוקתית 

מצומצמת של תושבים בשל בחירתה שלא  שמוחרגת מקבוצת כלל התושבים בעלי הילדים קבוצה  

לחסן את ילדיה פוגעת בכבוד האדם של קבוצה זו. הפער הנוצר בין שתי הקבוצות יוצר תחושת  

   [...] אפליה של הקבוצה האחרונה, שיש לה קשר הדוק לכבוד האדם

 

הפגיעה מורכבת הן מאי כיבוד אמונתה או בחירתה של קבוצה זו שלא לחסן את ילדיה מטעמים  

ילדיהם או בטובת  שונים עשויות לפגוע בטובת  כי הורים אחרים שפעולותיהם  והן מהתחושה   ,

כי המחוקק התמקד   ילדים מלאות. התחושה  לקבל קצבאות  אחרות ממשיכות  בדרכים  הציבור 

ובמטרה חברתית זו שהיא היחידה בגינה קיימת התניה של קצבאות הילדים    דווקא בקבוצה זו

ההשלכה שיש להפחתה זו על הבחנה בין  [  ...]  ה קבוצה שנבחרהיעה בכבודה של אותיוצרת פג

 ."קבוצות ילדים אף היא תורמת למסקנה כי בפנינו פגיעה חוקתית בזכות לשוויון

 

לענייננו  .57 גם  יפים  ש   , דברים אלה  זה  קבוצת  בין    פליה פסולה א יוצר  מתן העדפה למתחסנים  במובן 

 . לשוויון   ם פוגע בזכות למחוסנים ועל כן  הלא מתחסנים  

 

ב רובה של  ו ר   , העובדה שעפ"י חוות הדעת ונתוני משרד הבריאות לאור    ת ה האמורה מיותר פלי הא  .58

לא  בלתי מחוסנים ולכן  ה לא נשקפת להם סכנה מ ,  90%בשיעור של  ה בסיכון מחוסנת  י האוכלוסי 

 מחוסנים. בין קבוצת המחוסנים לקבוצת הבלתי    אבחנה מותרת או  ניתן להצביע על שוני רלוונטי  

 

הזכות  ומפרה את    לחיסיון המידע הרפואי   להציג תעודת מתחסן פוגעת בזכות   החובה   – מעבר לכך   .59

 . לחוק הגנת הפרטיות (  11) 2  ס וב   )א()ד( לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 7  ' ס המעוגנת ב   לפרטיות 

 

הפרט   .60 של  טבעית  בחירות  פגיעה  כי  חולק  להיעשות אין  חריגות  רק    צריכה  מן  בנסיבות  ויוצאות 

   .  פחותה , כמו גם שקילת חלופות שפגיעתן  בזמן ת  ו מ ו הכלל, תוך הקפדה על מגבלות נוקשות ותח 
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 ראויה ההתכלית 

 

   כדלקמן:   , ק הקורונה הראויה מפורטת בחו ת  תכלי ה  .61

 

 קרב הציבור;מניעת הדבקה בנגיף הקורונה ב .א

 צמצום התפשטותו;  .ב

 צמצום היקף התחלואה;  .ג

 אוכלוסיות בסיכון.הגנה על  .ד
 

 ? לגבי מתווה התו הירוק??   הדבר נכון גם ראויות. האם    – תכליות חוק הקורונה   .62

 

  תן אפשרות מ השגת חסינות עדר ו ,  התו הירוק הן עידוד התחסנות יו המוצהרות של מתווה  מטרות  .63

 תרבותית וחינוכית.   , ללים פעילות כלכלית לחיי שגרה הכו   שוב לצאת מסגרים ול לציבור  

 

ולא ברור אם    , שאינן מוזכרות בו   מטרות יף על התכליות שבחוק הקורונה  הירוק מוס התו  מתווה   .64

נוכח המחיר   זו תתברר כמהותית ביותר  הן נדרשות לצורך הגשמת תכליות חוק הקורונה. הבחנה 

  , ת מוקנות עפ"י חוק ו יסוד ופגיעה בזכוי שגבה מתווה התו הירוק במונחים של כפייה, שלילת זכויות 

 אפדימיולוגית מעשית.   ללא שום תועלת 

 

מאוכלוסיית הסיכון מעל    90%, חוסנו כבר  מומחים ה חוות דעת  נתוני משרד הבריאות ול בהתאם ל  .65

חיסון המוני של אזרחי המדינה  על כן, ניתן להסיק שגם ללא    . מכלל הציבור   60%  - , ויותר מ 70גיל  

 לסף חסינות עדר.  ניתן היה להגיע  

 

במפורש שאחת ממטרות ההסכם היא    1'  מ בע ין  ו מצ   , מעיון בהסכם שחתמה ישראל עם חברת פייזר  .66

 לבדוק האם ניתן להגיע לחסינות העדר באמצעות חיסון: 

 
"WHEREAS, the Parties agree that it would be highly beneficial from a 

public health perspective to track pandemic data in accordance with 
to evaluate whether World context -vaccination compliance in a Real

uct vaccination herd immunity protection is observed during the Prod
program rollout. " 

 
 

של   יתכנות לבדוק ה השימוש במבצע החיסונים באוכלוסיית ישראל כניסוי "  , בהתאם לחוות הדעת  .67

באוכלוסייה  עדר  רפואית   בטרם )עוד    חסינות  הצדקה  כל  כמובן,  לו  אין  אפשרי(  הדבר  אם  - ידוע 

 . " ציבורית, ולמיטב ידיעתנו אין לכך תקדים בישראל או בעולם 

 

זה   .68 מכתב  כתיבת  ליום  נכון  רשמיים  נתונים  מ   – לפי  למעלה  ואישה  י מ   4.5  – התחסנו  איש  ליון 

מ  יותר  מקורונה  יחד    800,000  - והחלימו  המהווים  ואישה  מגיל  י מהאוכלוסי   80%  - כ איש    16ה 

סימפטומטיים שהיו חולים והחלימו ללא    - ללא מנין הא   , )זאת רק מתוך המקרים הידועים   ומעלה 

, ולכן לא קיים  16מתחת לגיל  הם  מהאוכלוסייה בישראל    28%  , . עפ"י נתוני משרד הפנים ( ידיעתם 

את    כל  לעודד  ה צורך  עדר  יתר  חסינות  של  המטרה  את  להשיג  מנת  על  ולהתחסן  להמשיך  ציבור 

 כתנאי לחזרה לשגרה. 
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שיעור ההתחסנות, אולי היה    ה ן הדרכון הירוק, עת לא היה ידוע מה יהי י גם אם בתחילת השיח בעני  .69

 וטין.  יום צורך זה נעלם לחל תחסן, הרי שכ ם במתן תמריץ לאזרחים לה היגיון מסוי 

 

איננו מבוסס כיום  הסיכון בכך שאדם צעיר ובריא יחלה בקורונה ויסכן בכך את הציבור בהדבקה,   .70

מהימנים  נתונים  גס,  מדובר    אלא   , על  עובדתי  המוחלט  בעיוות  שהרב  האוכלוסייה  של  מהטעם 

 ולגביהם הקורונה חדלה להיות מחלה מסוכנת.   , כבר מחוסן ומוגן   – בסיכון  

 

את החלת התו    באופן המצדיק   מספר האנשים שבוחרים שלא להתחסן אינם שקופים   לגבי הנתונים   .71

אין מקום לפגוע בזכויות יסוד של אזרחים על בסיס אמירה סתמית שאינה נתמכת בראיות    . הירוק 

 . הכרחית למניעתו סיכון שהפגיעה  והצבעה על    , ברורות ומשמעותיות 
 

 , כדלקמן: 728(,  2פ"ד נג)   , אח'   3- אח' נ' שר הפנים ו   31- ג'לבהן פטל ו בי   3648/97ג"צ  ב ב כפי שנקבע   .72

 

הנתונים  "  לאסוף את  עליה  זכויות הפרט שומה  על  החלטה האוצלת  רשות  אשר מחליטה  עד 

. גם  יסוד זה - חטאו המשיבים לכלל במעשיהם  לשקול אותם, ורק אז לעשות מעשה.    שלעניין, 

 ; " הפגיעה בזכות השמיעה הינה פגיעה חמורה 

 

 לפסק הדין בבג"צ פתיחת השמים:   31כב' הנשיאה חיות בסעיף  כלשון   .73

 

צריכה להתבסס   כידוע, כל החלטה של רשות מנהלית, לרבות החלטה להתקין חקיקת משנה, " 

 (. 2010)   442-439כרך א    משפט מינהלי ארז  - )דפנה ברק   " על תשתית עובדתית מספקת 

 

בה  .74 אחרות,  תשתית  י במילים  ו עדר  מ עובדתית  המסוכנות  ראייתית  בדבר  הממשלה  מטעם  וצקה 

 הצדקה להחלת התו הירוק.   ל כ ין  א   –   לבריאות הציבור מצד הבלתי מחוסנים 

 

הי  .75 פניו  כי    א המסקנה המתחייבת מהדברים האמורים  על  נועד לתכלית  מתווה התו הירוק  גם אם 

 יה, הרי שהתשתית העובדתית לביסוס מסקנה זו לוקה בחסר. ראו 

 

הי  .76 של התו  שפגיעתו  שונות  מכיוון  זכויות  בעלות  נפרדות  אוכלוסיות  יצירת שתי  ע"י  בתכלית  רוק 

  , יה בעידוד ההתחסנות דומה שגם אם תימצא איזושהי תכלית ראו   , היוצרות מעין אפרטהייד רפואי 

 חמור בהרבה מזניחתו מלאה. לאורך זמן  אין לעשות כן עפ"י מתווה התו הירוק שיישומו  

 

 מבחן המידתיות  

 
א מתווה   .77 בין  המבחין  הירוק,  לענין  וכל התו  מחוסנים  והבלתי  המחוסנים  לאירועי  כניסה  וסיית 

ספורט  ולימודים    , תרבות,  ב קולינריה  וב והשתתפות  לעמוד  מגוונות   פעילויות אירועים  יכול  אינו   ,

 . במבחן המידתיות המשולש 
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 מבחן הקשר הרציונלי  .א
 

 קבעה כב' הנשיאה חיות כלדקמן: "פתיחת השמים"  בבג"צ    25  בסעיף  .78

 

אינו  "  הרציונלי  הקשר  "הדגש  מ מבחן  וכי  לתכלית  האמצעי  בין  גרידא  סיבתי  קשר  של  בחן 

הרציונלי   הקשר  הקשר   הוא במבחן  של  היותו  השאר,  רציונלי  על  בין  היא,  הדבר  משמעות   .

או מחוסר היגיון"  לנקוט באמצעי שרירותי, בלתי הוגן  נ' מפקד   9593/04)בג"ץ    שאין  מוראר 

 (. ( 26.6.2006)   25 , פסקה כוחות צה"ל ביהודה ושומרון 

 
כפיית חיסונים  י ש הר מחוסנת,  ממחלת הקורונה כבר  האוכלוסייה בסיכון  כמעט כל  לאור העובדה ש  .79

לא צולחת  , ועל כן  היגיון אפדימיולוגי כל מטרה או  , משוללת  וה התו הירוק ו במת   ר על כלל הציבו 

התחסנות   עוד  לעודד  צורך  אין  הרציונלי:  הקשר  מבחן  ו את  לנ מחד,  שאין  בהגבלות  דאי  קוט 

של   במושגים  זניחה  שתועלתה  נוספת,  מעטה  התחסנות  לצורך  יסוד  זכויות  של  נוספות  מסיביות 

 מוות ממחלה קשה או הדבקה. 

 

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה .ב

 להעדיף על פני "התו הירוק". יות פחות שניתן היה  במסגרת מבחן זה מוצגות חלופות פוגענ  .80

 

זה   .81 לבחון  בהקשר  המי את  יש  האדם    דתיות שאלת  כבוד  יסוד:  חוק  של  ההגבלה  פסקת  מכוח  הן 

 לחוק הקורונה אשר קובע:    4וחירותו והן בהקשר ישיר להוראת סעיף  

 
")א( בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה רשאית הממשלה, באישור כאמור  

בסעיפים   כאמור  )ד(, להתקין תקנות  קטן  מניעת  אם שוכ,  12עד    6בסעיף  דרוש לשם  כי הדבר  נעה 

על   הגנה  או  התחלואה  היקף  צמצום  התפשטותו,  וצמצום  הציבור  בקרב  הקורונה  בנגיף  הדבקה 

לאחר  האמורות,  המטרות  השגת  לצורך  הדרושות  ובמידה  לתקופה  רק  והכול  בסיכון,  אוכלוסיות 

קטן זה יכול שיחול    י סעיףשנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפעות על המשק; תקנות לפ

 במדינה כולה או בשטח מסוים ממנה".
 

 לתקופה ובמידה הדרושות.   החלת התו הירוק נעשית  מכאן, עולה השאלה העיקרית והיא האם   .82

 

ואף בעבודה ובפרנסה,    , וויון, בחירות חומרת הפגיעה בש לאור   .83 הרי שאמור להיות  בחופש התנועה 

 תקופת ההחלה חייבת להיות קצרה ביותר.   – יות  דרקונ   משמדובר במגבלות   – יחס הפוך לתקופה  

 

לא    וף כחודש ממועד תחילת תוקפן, סופו משך תקופת תחולת התו הירוק אינו מוגבל בזמן, ועם חל  .84

מכורח הנסיבות לא    אלא נראה שעד שלא כל האוכלוסייה תיאלץ להתחסן   , רק שאינו נראה באופק 

 יפוג תקפו. 

 

ור נוגדנים בדם, טרם  לאית נרחבות לציבור  בדיקות סרולוגיות  ת  רונות המוצעים הוא עריכ ת אחד הפ  .85

ה  החיסונים:    /   חיסון מתן  כפיית  על  לחסוך  החלטה  מחלימים,  לאתר  ניתן  הבדיקות  באמצעות 

עריכת הבדיקה לכלל האזרחים    בחיסונים ולמנוע סיכון מפני החיסון לגבי מי שכבר חלה בקורונה. 

 .  " הירוק   תו ית פחות ממתווה ה" אלטרנטיבה פוגענ   א הי במימון המדינה,  
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כי   .86 אלפי  מתברר  בית עשרות  נגישות.    מרותקי  בעיית  עקב  חוסנו  לא  הסיכון  בקבוצת  שנכללים 

 את הצורך בתו הירוק. שלהם תפחית עד מאד  השקעת משאבים במציאת פתרון לבעיה וחיסונם  
 

הנ"ל   עבר מ  .87 חשיבות    להסברה   לדאוג חשוב    , לכל  על    מי כל  בקרב  חיסון  ה אודות  קבוצת  שנמנים 

שבסיכון   ש ו האוכלוסייה  לגביהם  לאחר  החיסון  מבצע  הבית  יושלם  מרותקי  לגבי  ממילא    – וכן 

בתקופת משבר הקורונה   כל ההגבלות שהוטלו  ביסוד  לקריסת מערכת הבריאות העומד    – הסיכון 

 הופך לבלתי רלוונטי. 

 

רחבת היקף, ומכל מקום לכל דורש וללא    ניתן לנקוט הן במבצע בדיקות סרולוגיות לאוכלוסייה   : לסיכום פרק זה

 עולות, לנקוט בהסברה ולחסן את כל מרותקי הבית.

 מבחן המידתיות במובן הצר  .ג

במסגרת התו הירוק  .88 וקשה   פגיעתן של ההגבלות שהוטלו על הבלתי מחוסנים  ופרק הזמן  חמורה   ,

ההגב במהלכו  ש  הוא, ו   , לות נמשכות  שהוטלו  בהגבלות  הטמון  התועלת  היקף  הזו,    מנגד,  לעת 

 ודאי. - ערטילאי ובלתי 

 

 : " פתיחת השמיים " לבג"צ    4השופט הנדל, בסעיף    דבריו של כב' לכך  יפים   .89

 
משנתונים רלוונטיים לביצוע המבחן הצר, הן במישור הנזק והן במישור התועלת, לא עמדו לנגד עיני  "

בוע שתועלתה  ואין אפשרות לק  –ידועים גם כעת, לא ניתן לומר שהורם הנטל  מקבלי ההחלטות, ואינם  

 של הפגיעה בזכויות היסוד החוקתיות עולה על נזקה".
 

שהינה עידוד    , מחד במאזן התועלת והנזק שבהחלת התו הירוק, נדרשת התייחסות למטרה העיקרית   .90

 , וענישה קולקטיבית, מאידך.  שלילת חירויות לנזקים העצומים שנגרמים לציבור ע"י  ו התחסנות,  

 

ש  .91 חשש  ה מתעורר  משרד  סנקציות  מדיניות  ונקיטת  הירוק'  ה'תו  להחלת  בנוגע  והממשלה  בריאות 

ה  בריאות  מבחינת  הצדקה  לה  שאין  רק  לא  מחוסנים,  לא  תפגע  כנגד  שהיא  סביר  אף  אלא  ציבור, 

   . מון הציבור ונכונותו להתחסן בחיסוני שגרה חשובים בעתיד בא 
 

הנהגת  ומה  ד  .92 מצדיקה  איננה  אחרת  או  רפואית  תכלית  ש " ששום  אי  ומונחה    ממוסד   " ן וויו משטר 

 היא אפרטהייד רפואי. תית  י מ הא מהותו  ש   , מלמעלה כדוגמת התו הירוק 

 

 בקנה אחד עם מבחן המידתיות המשולש.   הירוק אינו עולה מכאן שהתו   .93
 

 לסיכום 

 
התו  ו ר האח ת  ו וע שב ב  .94 מתווה  של  יישומו  תחילת  עם  מראש  נים,  הנושבת  המפקד"  "כרוח  הירוק, 

ניכרת מעבר לתחולת  מוחלת בית ר  אש ו   , ממשלת ישראל ומטה מ   , הממשלה  ובהרחבה  ר מוטיבציה 

אל הח"מ    , הדין  אונים   , ביום   ובדים ע ת  עשרו פנו  ובחוסר  ש   , בייאוש  ידי  לאחר  על  להתחסן  חוייבו 

לח"מ  מעסיקיהם.   פנו  אלה,  שירות  ש אזרחים  לצד  לקבל  ממשלה את  מ סורבו  מוסדות  משרדי   ,

התחסן על  חשים נאנסים ל אלה  אזרחים  שבחרו שלא להתחסן.  , רק בשל העובדה  ועסקים   יים רפוא 

 הבולט. רצונם    חוסר חרף    רוד, מנת לש 
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יות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד  ו ית ופוגעת בזכ ת היא בלתי חוק החלת התו הירוק נו הרואות כי י נ י ע  .95

כגון חוק הגנת הפרטיות,    , בחוקים ספציפיים   ת מוגנו ה , חופש העיסוק וכן זכויות  האדם וחירותו 

 זכויות החולה חוק לשוויון הזדמנויות בעבודה ועוד. חוק  
 

סיכון  לא נשקף  ו   המוצגים ע"י משרד הבריאות   בנתוני התחלואה שמעותית  מ ירידה  ניתן לראות  יום  כ  .96

שב ל  מחוסנת אוכלוסייה  ככולה  שרובה  לכן,  סיכון  דרקוני  .  אמצעי  להחלת  מקום  התו  אין  דוגמת 

השוואה לנהוג  באופן חסר תקדים וחריג ב   משפטיות וזכויות יסוד גסה זכויות  הרומס ברגל  הירוק,  

 עולם. בכל מדינה דמוקרטית אחרת ב 
 

האמורים   .97 הדברים  בסעיף  ברוח  ארז  ברק  דפנה  השופטת  כב'  האגודה    6732/20בבג"צ    25קבעה 

 : לזכויות האזרח ואח' נגד הכנסת ואח' 

 
עומד   לכבוד האדם  והזכות  לפרטיות  הזכות  בריאות  "מול  על  שמירה  של  האינטרס הציבורי החשוב 

גם כאשר הנגיפים מכים, אין משמעות הדברים  אולם, גם ברעום התותחים, ובענייננו    [...]  וחייוהציבור  

ששאר הזכויות נמחקות. האיזון משתנה, אך לא מתאיין. ברוח ספרו של ז'וזה סאראמאגו "על העיוורון" 

בקורונה המתנהל בשמה של הזכות לחיים יעוור את עינינו שעסק בתקופה של מגיפה, אסור שהמאבק 

 ."מלראות את הזכויות האחרות

 : " פתיחת השמיים " לבג"צ    33נשיאה חיות בסעיף  ה   עוד יפים לכך דבריה של כב'  .98

 

שבין פוטנציאל הנזק העלול להיגרם עקב חדירתו של    הראויה  איזוןה  נקודתיש לתור כל העת אחר  "

וריאנט מסוכן ובין הפגיעה בזכויות יסוד של אזרחי המדינה ותושביה. איזון כזה, שאותו יש לבסס על  

לקיי יאפשר  ועדכני,  רלוונטי  נתונים  שגרת  מסד  תוך    לצד  חייםם  הסיכונים   ניהולהנגיף,  של  נכון 

ה מן  כזה  נכון  ניהול  בכך.  הנשקף  הכרוכים  המופחת  הסיכון  את  היתר,  בין  בחשבון,  שיביא  ראוי 

 ".[...]  לאוכלוסיית המחוסנים והמחלימים וממנה
 

ואיננו  מידתי    בלתי ,  לוקה בחוסר סבירות קיצונית שרירותי,  פסול,    התו הירוק   מתווה יוצא אם כן כי   .99

 . ות בטל ודינו    , דם כהוא זה כל תכלית אפדימיולוגית מק 

 

 הטיעונים. אין במכתב זה כדי למצות את כל   .100

 

הנכבד  נאלץ לפנות לקבלת סעד בית המשפט העליון  , לאלתר "תו הירוק"  מתווה ה  במידה ולא יבוטל  .101

       בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. 

 

 בכבוד רב,                                                                   

 

 

 

          ______________        _______________        _________________ 

                                ריטה פרייס, עו"ד                    ירון דוד, עו"ד                         שירלי הגדיש, עו"ד      
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  עו"ד טליה אגמון
 המשפטיץ ליוע משנה

 משרד הבריאות

Talia Agmon, Adv  
Deputy Chief Legal Counsel 
Ministry of Health 

 9446724ירושלים  39ירמיהו 
Talia.edery@moh.gov.il 

 02-5655972 פקס:  02-5081229 טל

39 Yirmiyahu St. Jerusalem 9446724 
Talia.edery@moh.gov.il 
Tel: 02-5081229  Fax: 02-5655972 

 

 2020דצמבר  27
  י"ב בטבת, התשפ"א

 490890920סימוכין: 
 לכבוד:

 עוה"ד זקס, דוד, פרייס
 פרייס משרד עורכי דין-דוד-זקס

 
 

  שלום רב,ח.נ. 
 
 

 :  פנייתכם בנושא: דרישה בהולה לביטול כפיית מתווה החיסונים הנדון
 24.12.20מכתבכם אל שר הבריאות ואחרים מיום 

 
 

. , ולהלן התייחסותי  פנייתכם שבנדון הועברה לבדיקתי
 

החיסון מתוצרת חברת פייזר אושר על ידי הגורמים הרגולטוריים המוסמכים במשרד הבריאות, 
 -, לאחר אישורו על ידי ה1986-לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו 29וזאת מכוח תקנה 

MHRA  לאחר אישור החיסון הן על ידי המבצע החיסונים החל בפועל , והבריטי-FDA   והן על ידי

Health Canada.  גם במדינות נוספות.החיסון מאז אושר 

אין כל בסיס לטענתכם כי מתן אישור על ההתחסנות,  :באשר לטענותיכם ביחס ל"מתווה"
חלה כבר על מי שכיום החלות בוודאי כאלה  ,בהגבלות ענייניותהקלות למתחסנים  מקנהה

 .פקטו להתחסן-חובה דהיוצר , או או כפייהאמצעי לחץ והחלים, מהווה 
 

מידע נרחב אודות החיסונים נגיש וזמין לציבור בערוצי מידע שונים, וכל אדם רשאי לבחור האם 
ניתן לקבוע שהתועלת מהשימוש בחיסונים עולה ל להתחסן, ללא כל כפייה. פי המידע הקיים, 

  הקורונה. מחלקת חומרת השלכות על ע עד כה והידמול , בפרט להאפשריסיכון ה
 

ותהליך  החיסוןאודות מהעולם בישראל וחר דיווחים עוקב כל העת אמשרד הבריאות 
 לפי הצורך. ,מידע עדכני והנחיות נוספות לציבורויפיץ  ,ההתחסנות

 
 

 ,בכבוד רב
 

 ,  עו"דטליה אגמון
 המשפטי ץליוע משנה

 :יםהעתק
)יואל( אדלשטיין, שר הבריאות יולי   ח"כ 

 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, המנהל הכללי
 פרופ' שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור

 נה על המאבק בנגיף הקורונההממופרופ' נחמן אש, 
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 הכנסת

 הלשכה המשפטית
 

 2021-033375סימוכין:

 ' בניסן תשפ"אחירושלים, 
 2021במרץ  21

 
 

 לכבוד
    עו"ד תומר אשש   עו"ד בתיה זקס   עו"ד ריטה פרייס   עו"ד ירון דוד   עו"ד שירלי הגדיש

 עו"ד אורן פסטרנק 
 
 

 ,שלום רב
 
 

 התו הירוק –לתקנות הגבלת פעילות  31דרישה לביטול תיקון מס' הנדון: 
 21.2.2021סמך: מכתבכם מיום 

 

במכתבכם שבסמך טענתם כנגד תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 

( וביקשתם כי 31תיקון )להלן:  2021-(, התשפ"א31שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 

 ועדת החוקה והיועץ המשפטי לממשלה יצהירו על בטלות התקנות, אתכבד להשיבכם כדלקמן:

, כולל אשר 31תיקון )יום שישי( אישרה הממשלה את  19.2.2021עות אחר הצהריים של יום בש .1

, המאפשר להגביל כניסה למקומות שונים הנוגעים לראשונה, הסדר של "תו ירוק" בין היתר,

לתרבות הפנאי )מכון כושר, מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות, מקום שמתקיימת בו פעילות 

( למי שהוא בעל "תו ירוק", קרי: עודו בריכות שחיה ,לעריכת תערוכות, בתי מלוןספורט, מקום 

 )ב( לתקנות(.7מי שיש לו אישור כי התחסן כנגד נגיף הקורונה או כי החלים מן הנגיף )תקנה 

 בבוקר. 7:01בשעה  21.2.2021ביום ראשון התיקון נכנס לתוקף 

, אך לא 3.3.2021, לרבות בהסדר "התו הירוק", בישיבתה מיום 31בתיקון ועדת החוקה דנה  .2

. משלא הושלם הדיון בוועדה בתקנות בפרקי הזמן הקבועים בחוק, אושר בוהשלימה את הדיון 

, והחלק השני, הכולל את הסדר "התו 3.3.2021החלק הראשון ביום  –במליאת הכנסת  31 תיקון

 . ()ג( לחוק(2)ד()4)בהתאם לסעיף  10.3.2021הירוק", ביום 

אישרה הממשלה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  6.3.2021בינתיים ביום 

 2021-א(, התשפ"34הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 

את הסדר "התו הירוק" לתחומים נוספים. תקנות אלה אושרו בוועדת החוקה ביום  ותהמרחיב

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף אישרה הממשלה את  18.3.2021ביום  .9.3.2021

, 2021-א(, התשפ"35הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 

 עוד את תחולת ההסדר. ותהמרחיב

נציגי ו, ת החוקההועלו גם במהלך הדיון בוועד 31באשר לתיקון  הקשיים שהועלו בפנייתכם .3

 31סופו של דבר, כאמור, החלק של תיקון ב. הציגו את עמדתם בעניין הייעוץ המשפטי לממשלה

, ואושר שבוע לאחר מכן במליאת השכולל את הסדר "התו הירוק" לא הגיע לכדי הצבעה בוועד

 (. 10.3.2021הכנסת )ביום 
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 הכנסת

 הלשכה המשפטית
 

 והייעוץ המשפטי לממשלהמשהכנסת בחרה בהצבעתה לאמץ את עמדת הממשלה נסיבות אלה, ב .4

כי נראה ובהתחשב בכך שמדובר בחקיקת משנה ולא בחקיקה ראשית, ולאשר את ההסדר, 

 הממשלה.ידי -עלצריך להינתן המענה המהותי לטענות המועלות בפנייתכם 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                 
 

 
 ד"ר גור בליי, עו"ד   

 ק ומשפטהיועץ המשפטי לוועדת החוקה, חו       
 
 
 
 

 חוקתי(-)ציבורי העתק: עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
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חווד בנטואיץ עבאדי יחזקאלי 

 קימרון אלחיאני 
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24/3/2021 

 מומחה חוות דעת 

וריטה פרייס לחוות דעתי המקצועית   די עוה"ד ירון דוד, שירלי הגדישאני הח"מ, פרופ' צבי בנטואיץ נתבקשתי על י

 . הירוקמתווה התו הצדקה האפדימיולוגית והווירולוגית המהווה בסיס ללבשאלות הנוגעות  

 

ומומחה לרפואה   יה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה,הנני פרופ' מן המניין )אמריטוס( לרפואה בב 

 פנימית, לאימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה ולרפואת איידס. 

 

 ואלה פרטי השכלתי וניסיוני:

 (.    1975-1989שנים ) 14בביה"ח קפלן במשך   כמנהל מחלקה פנימיתכיהנתי 

ובחו"הייתי   בארץ  הקלינית  האימונולוגיה  מקצוע  שמשתי  לממקימי  וכן  הישראלית  ,  האגודה  כיו"ר 

ואלרגיה קלינית  רבות  1988-1991בשנים    לאימונולוגיה  שנים  במשך  ועסקתי  במערכת  ,  הקשורות  במחלות 

 רירים וכלי דם. , הכוללות גם מחלות עצבים, פרקים, שהחיסון

ידס בישראל בבית  , הקמתי את המרכז הראשון לטיפול וחקר האי הרופא הראשון שעסק באיידס בישראלהייתי  

ומשמש    מומחה למחלת האיידס בארץ ובחו"ל(. הנני  1982-2002שנה )   20ראשו במשך  החולים "קפלן", ועמדתי ב

 ב.   ( של ארה"NIHכיועץ בנושא זה, למכוני הבריאות הלאומיים )

אני   בראשכיום  ועומד  וגנטיקה  אימונולוגיה  למיקרוביולוגיה  במחלקה  )נלווה(  המניין  מן  המרכז    פרופסור 

 גוריון".   - , של הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת "בןלמחלות טרופיות ואיידס

 המגדלת ומפיצה קנאביס רפואי.  כמדען ראשי של חברת "תיקון עולם"כיהנתי  2013-2019בשנים 

אשר במצדה ועסקתי    כמנהל המכון לחקר העור במרכז המדע ים המלח ערבהשמשתי    2012-2018בין השנים  

 שונות ובמנגנונים האחראים להתפתחותן.  בחקר מחלות עור  שם

ובמידה רבה    בהוראה ובמחקר באימונולוגיה בוירולוגיה במחלות אוטואימוניותבמהלך כל השנים הללו עסקתי  

 יותר במחלת האיידס ובמחלות וירליות אחרות. כמו כן הדרכתי תלמידים רבים לתואר שני ושלישי. 

 מדעיים מבוקרים בעיתונים מדעיים.פרסומים   285  -י שותף לעד היום חיברתי או היית

ן הוראות החוק  אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניי

הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה 

 פט.שנתתי בבית המש

 

Prof. ZVI BENTWICH,  

Internal Medicine, Clinical 

Immunology & Allergy, and AIDS 

11 Barazani St., Tel Aviv 

 פרופ' צבי בנטואיץ 

 מומחה לרפואה פנימית  

אימונולוגיה קלינית ואלרגיה  
   סורפואת אייד 

 אביב -, תל11רח' ברזאני 

 

 5899מס' רישיון 

Tel. 03-5444299  .טל 

Mobile: 052-2440060 
 נייד 
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 רפואית להחלתו של התו הירוק- חוות דעת בנוגע להיעדר הצדקה אפדימיולוגית 

 

 הקדמה

 

הקורונה החשש המרכזי במדינת ישראל, כמו ביתר המדינות בעולם, היה מקריסת בתי החולים.    בתחילת מגיפת

קריסה   למנוע  כחיוני  ההחלטות  מקבלי  ע"י  נתפס  ובידודים  סגרים  כגון  כפייה  באמצעי  המקור  שימוש  זו. 

חולים הקשים  לחששות היה מחסור צפוי במכונות הנשמה ומיטות אשפוז לחולים הקשים. מזה זמן רב ידוע כי ה 

ונדבקים בגירים עם מחלות רקע מסוימות      65הצפויים לתפוס את מיטות האשפוז הם בעיקר נדבקים מעל גיל  

יסה של מערכת הבריאות בישראל ומייתר את  [. על כן, חיסון רוב אוכלוסיית הסיכון, מסיר את איום הקר1]

 שאינם בריאותיים.  ייה ומנע, אלא אם אלה נעשים מתוך שיקוליםהשימוש באמצעי כפ 

  

[. לשם השוואה, הערך המקובל לשיעור  2]  0.75%שיעור מקרי המוות בישראל מתוך סך הנדבקים הידועים הוא כ

 .   0.1%הוא כ  ([3] מקרי המוות ממחלות דמויות שפעת )להלן, "שפעת" 

 

ומחקרים נוספים שבוצעו בישראל, החיסון הנמצא בשימוש כיום בישראל הוכח   על פי מחקרי חברת פייזר

בקרב נדבקים )הראיות לגבי יכולתו במניעת הדבקות עדיין    לערך, את הסיכון לפתח מחלה קשה  20כמקטין, פי  

 [. 8מונע ביעילות הדבקות( ] אין זה נדיר שחיסון מונע מחלה אך אינו -אינן ברורות דיין 

 

המצב כיום הוא שבאמצעות חיסון רוב רובה של אוכלוסיית הסיכון, הסיכוי לתמותה במקרה של הדבקה בנגיף  

  0.04%  -ל   0.75%  -מערכו לפני מבצע החיסונים: מ  20  -עור ההתחסנות( קטן פי כ הקורונה )המשוקלל על פי שי

 . 0.1%מותה משפעת, סיכון נמוך משמעותית מהסיכוי לתלערך, 

 

( הלוקח בחשבון את התלות החדה של הסיכון לתחלואה קשה מקורונה  2חישוב מדויק יותר )ראה נספח א, טבלה

נים בין תמותה מקורונה בהשוואה לשפעת אף גדול בהרבה. בקרב כל  בגיל הנדבק, מוביל למסקנה שפער הסיכו

עד     5הסיכון לתמותה מקורונה קטן פי     90  – מעלה מ  ועד גילאים של ל   50קבוצת הגילאים המבוגרת החל מגיל  

 בהשוואה לשפעת.   6פי 

 

המסקנה היא שנעלם לגמרי האיום לקריסה של בתי החולים ואיתו גם הבסיס להפעלת אמצעי מנע דרקוניים  

לכפיית התחסנות.    בפועל אמצעי  ובפרט כאלה המשמשים  נגיף הקורונה מסוכן  כלשהם,  במילים אחרות, 

חוסנה, הידבקות בנגיף    לקבוצת הסיכון בלבד, ורק כל עוד היא אינה מחוסנת. מהרגע בו היא  דיופן בלעכמעט בא

 חדלה להוות גורם תחלואה חמור בישראל.  

 

  20נתון זה מבסס מצב עובדתי המחייב ביטול ההכרזה על הקורונה כמחלה מדבקת איומה כהגדרתה בסעיף  

 לפקודת בריאות העם. 

 

מצב דומה. הסיכון למחלה קשה שמעמיד נשא של נגיף הקורונה, לאדם  האינדיבידואלי ה  גם במונחי הסיכון

היושב לידו במסעדה או בקונצרט, נמוך באופן משמעותי מהסיכון שהיה מעמיד  אילו היה    אך מחוסןמבוגר  

 .נשא של נגיף השפעת. מכאן שאין הצדקה רפואית כלשהיא לפעול להפרדה של השניים

 

דופן על מערכת האישפוז ושל הקטנת הסיכון האינדיבידואלי כבר הושגו, ולכן,  עת עומס יוצא  המטרות של מני 

 אינן יכולות לשמש כתואנות  לצורך במנגנון התו הירוק.  
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 טעם נוסף לצורך ב'עידוד' ההתחסנות בקרב אנשים שטרם התחסנו, הוא ניסיון להגיע ל'חסינות עדר'. 

 

חבר עם  ישראל  ]מההסכם שחתמה ממשלת  פייזר  היא  4ת  ההסכם  עולה שאחת ממטרות  היתכנות[    בדיקת 

להגעה לחסינות עדר באמצעות חיסון רוב האוכלוסייה. להערכתנו, הראיות בנוגע ליכולתו של החיסון למנוע  

הוא יכול לתרום  הדבקות )להבדיל מיעילותו במניעת מחלה קשה(לא ברורות, ומכאן שלא ברור כלל עד כמה  

ות עדר עשוייה להוסיף לידע המדעי האנושי, ואולם קיים  ר.  בדיקת היתכנות של הגעה לחסינ להגעה לחסינות עד

 הציבור. -ספק אם קיימת הצדקה לביצוע ניסוי שכזה מבחינת בריאות

 

נמוך מאד    בפרט, יש לזכור שכיום, רובם הגדול של הלא מחוסנים בישראל מורכב מאנשים שבסיכון נמוך עד

בהתחשב בעובדה שמדובר בחיסון שאינו מאושר    כן אוכלוסיית הסיכון כבר חוסנה(.לתחלואה קשה מהנגיף )ש

)בניגוד לפרסומי משרד הבריאות בעניין( אלא חיסון שקיבל היתר לשימוש חירום בלבד    FDAעדיין על ידי ה

ברור בתוך כשנתיים(,  הרי שאין יתרון  )התוצאות הסופיות של בדיקות הרעילות של החיסון אמורות להתקבל  

 [ 27]ייה זו. בפעולה דחופה לחיסון אוכלוס

 

 מנגנון התו הירוק

 

מנגנון התו הירוק מטיל מגבלות מיוחדות על אנשים שנמנעים או שאינם יכולים להתחסן, במטרה להגדיל את  

 מספר המתחסנים, תוך התבססות על ההנחות הבאות:

ימה על ידי מניעת הדבקה. לשם  ה ויש להשלאינה מספיקמפני מחלה קשה  א. ההגנה שהחיסון מקנה למחוסנים  

כך יש לפעול למניעת מגע בין מחוסנים ללא מחוסנים. לדוגמא, יש למנוע מלא מחוסנים לחלוק חלל עבודה או  

 בילוי משותף עם מחוסנים.

 מערבות מחוסנים( תמנע עומס תחלואה קשה ורחבה בקרבם.   ב. הגבלת פעילויות של לא מחוסנים )גם אם אינן

-ה אפשרות להגיע לחסינות עדר על ידי החיסון )של פייזר( והגעה לחסינות עדר כזו היא אינטרס בריאותיישנג. 

 ציבורי. 

 

 .  אין ביסוס או הצדקה מדעית. להנחה ג' שגויותב', -כפי שיפורט בהמשך, הנחות א' ו

 

 הקורונה כגורם סיכון לתחלואה קשה ומוות לקבוצת סיכון מוגדרתנגיף 

 

גורם סיכון משמעותי למחלה קשה ולתמותה אצל קבוצה מאד מוגדרת באוכלוסייה, להלן    ונה מהווה נגיף הקור 

(  קבוצת הסיכון כוללת בעיקר את אוכלוסיית  CDC[. ע"פ המרכז לבקרת מחלות בארה"ב )1"קבוצת הסיכון" ]

ת(  ומבוגרים מעל גיל  הבגירים עם מחלות רקע מסוימות )כגון, סוכרת, השמנת יתר חולנית, מחלת כליות כרוני

  אינו (, עבור יתר האוכלוסייה נגיף הקורונה  65מקרי מוות מקורונה שדווחו בארה"ב היו מעל גיל    10מתוך    8)   65

 ן ממשי לתחלואה קשה או תמותה.  מהווה גורם סיכו 

 

של נדבק    מאשר אלה  1,100למות מקורונה גבוהים פי    74  –   65,  סיכוייו של נדבק בגיל  CDC  -לדוגמה, ע"פ ה

שנדבקו     75בני    100  -ומטה. כ  17מאשר בגיל     7,900ומעלה, הסיכוי למוות גדול  פי     85ומטה. בגיל    17בגיל  

 אלף תלמידי תיכון שנדבקו בו.   100בנגיף צפויים לתרום לתמותה מהנגיף יותר מאשר  

 

 [.  5]מזה של השפעת  נמוךהסיכון מנגיף הקורונה לצעירים בריאים  

ים שידבקו בנגיף יסבלו מתסמינים קלים בלבד, אם בכלל. ע"פ תוצאות מחקר שפורסם  ים והצעיר רבית הילד מ
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ואשר השווה שיעורי אשפוזים מקורונה ושפעת בתקופה מקבילה שנה קודם    2020בכתב העת לנסט בדצמבר  

האשפוזים  עור  משי  14פי  שנים שיעור האשפוזים מקורונה היה נמוך כמעט    18  -נמצא כי בקבוצת הגיל הצעירה מ

 [. 6משפעת ]

 

צעירים מגיל    מבין המאומתים  80%-כ רק    50בישראל הם  כן, הם מהווים  פי  על  משיעור הנפטרים    3%ואף 

 [. 2ומעלה ] 50מהנפטרים הם מבוגרים בני  97%  -מקורונה, כך ש

 

ובעולם בארץ  הקשים  החולים  רוב  החיסון,  טרם  הקשה.  התחלואה  במונחי  גם  דומה  שייך  המצב    היה 

 יה שבסיכון וזאת על אף שרוב גדול של המקרים המאומתים ארע באוכלוסייה שאינה בסיכון. לאוכלוסי 

 

ב הגל אחרון,  לגיל  2021לינואר  19-בשיא  כ118היה    50, מספר החולים הקשים מתחת  בקירוב מכלל    10%-, 

ים הכולל  הנדבק  ממספר  90%-החולים הקשים, וזאת על אף שמספר הנדבקים בגילאים אלה, היווה למעלה מ 

באוכלוסייה בשבועיים שקדמו לתאריך זה. מספר הילדים שאושפזו במצב קשה, בשיא גל הקורונה האחרון,  

 [.  7[ ,]2] 2019ממספר הילדים שאושפזו בשל השפעת בינואר   כרבעהיה 

 

 השפעת מבצע החיסונים על הסיכונים לתחלואה קשה ולמוות מקורונה

 

על פי תוצאות הניסוי הקליני של פייזר,  אל מבצע חיסונים שבדצמבר הוחל בישר  20  -מאז ה ל חברת פייזר. 

]  20החיסון מקטין פי   [  9[ .מפרסומי משרד הבריאות ]8לערך את הסיכון לתחלואה בקרב נדבקים שהתחסנו 

מ  גבוהה  אף  בפועל  החיסון  יעילות  כי  בשיעורי  95%-עולה  ונשתמש  שמרנית  בגישה  ננקוט  זה  במסמך  אך   ,

הגבוה היעילו הוא  בישראל  המתחסנים  שיעור  פייזר.  ידי  על  שהוצגו  המדינות    ת  מרוב  ניכר  ובפער  בעולם, 

, שהן אלה שעלולות לגרום לעומס רב בבתי החולים,   בקבוצות הסיכון[. בישראל, שיעור המחוסנים  11שלאחריה ]

, ובפרט הפעלתו  כלשהןע  עובדה זו כשלעצמה מסירה את הצורך בהמשך פעולות מנ .   90%  -כבר עובר את סף  ה 

 של התו הירוק.

 

יכון לתמותה מקורונה ומשפעת במקרה של הדבקה,  בנספח א' לחוות הדעת, מחושבות טבלאות המציגות את הס

לפי גיל הנדבק. הסיכונים מחושבים בנפרד, ללא מחוסנים  ולמחוסנים. חישוב הסיכונים בנספח א' מבוסס על  

נתוני משרד הברי וה פרסומים מדעיים,  א' הם  .  CDC  -אות  בנספח  הסיכונים לתמותה מקורונה המחושבים 

ידי מכפלת הסיכוי   נתון על  יותר שכן הוא  נידבק. הסיכון המעשי לתמותה הוא  קטן הרבה  בהנחה שהאדם 

להידבק בנגיף, בסיכון למוות במקרה של הדבקה, קרי, הסיכון האבסולוטי לתמותה בפועל הוא נמוך בהרבה  

מהאוכלוסייה בישראל מחוסנת או מחלימה, הרי שיכולתו     60%  -יות ולמעלה מהאות. בנוסף,  מזה המוצג בטבל 

 של הנגיף להתפשט, ומכאן שגם הסיכוי להידבק בו, צומצמו באופן משמעותי. 

 

 , בעקבות החיסונים50הסיכון לתמותה מקורונה, באוכלוסייה מעל גיל 

 

וייתכן שאף  בפני מחלההחיסון מסוגל לתת הגנה   כי    בפני הדבקההגנה חלקית  ,  והפיכת האדם למדבק, אם 

 מספקות. לא כל החיסונים מונעים הדבקות.   אינןהראיות הנוכחיות להגנה מהדבקה 

 

ההגנה שמספק החיסון מפני מחלה אינה מושלמת, ולכן, תמיד קיימת אפשרות תיאורטית שנשא של הנגיף,  

 קשה.  ידביק אדם מחוסן ויגרום לו למחלה 

מחוסנים הסיכוי להיות נשאים עלול להיות גבוה  יותר, הרי שמגע  -זוהי הנחה בלבד( שללא  וכאמור,בהנחה ) 
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עימם כרוך בהסתברות גבוהה יותר להדבקה. אולם בזכות החיסון, הסיכון הכרוך בהדבקה שכזו עדיין נמוך  

 .  ירוקם לא נדרש תו נמוך משמעותית בהשוואה לסיכונים ממחלות מידבקות אחרות, שביותר, ו 

 

הסיכון  מגיל חמישים ומעלה, כולל אלה בגילאים מבוגרים מאוד,    בקרב מחוסנים, בנספח א' עולה ש 1מטבלה  

. יש לציין שבקרב  בהשוואה לסיכון לתמותה משפעת  6או פי    5לתמותה כתוצאה מהדבקה בנגיף הקורונה קטן פי  

 מהסיכון לתמותה מקורונה. חיסון, הסיכון לתמותה משפעת גבוה  ללאצעירים התמונה דומה גם 

 

עד כמעט     5של מחוסן כתוצאה מחשיפה לנשא של נגיף הקורונה, נמוך פי  הנקודה הנ"ל ראויה להדגשה: הסיכון  

דמויות  6פי   מחלות  של  לנשא  מחשיפה  כתוצאה  לסיכון  בהשוואה  אחרות    לערך  במילים  רגילות.    -שפעת 

מחוסנים, הם:  כן  כשמם  ת  המחוסנים,  מפני  מקורונה.  ומוגנים   ההצדקה  מותה  את  מייתרת  זו  עובדה 

 מחוסנים, מאותן הסיבות שהדבר לא נדרש בתחלואת שפעת.  -הבריאותית להפרדה בין מחוסנים ללא

 

- לא קיימת הצדקה רפואית או אפידמיולוגית למניעת מגעים בין מחוסנים ללא –מסקנה 

 מחוסנים

 

   50הערכת הסיכון מקורונה בקרב לא מחוסנים מתחת לגיל  

 

מאוכלוסיית מדינת ישראל,    50%  -, המהווים כ30הוא שבקרב צעירים בריאים, במיוחד מתחת לגיל  דבר ידוע  

מערכת החיסון מנטרלת ומסלקת ביעילות את נגיף הקורונה ועל כן מרביתם של הנדבקים בקבוצת גיל זו הם  

בנספח    1ה ומשפעת מתואר בטבלה  [. הסיכון לתמותה מקורונ5,10]  אסימפטומטיים או בעלי סימפטומים קלים

הסיכון לתמותה משפעת בקרב צעירים מתחת לגיל    רונה,שעוד בטרם החיסון כנגד הקוא. מתוך הטבלה עולה,  

 הסיכון משני הנגיפים דומה.   49 – 20בהשוואה לקורונה, ואילו בקבוצת הגיל  4גבוה פי   20

 

. למרות זאת,  16ת יותר, בעיקר צעירים מתחת לגיל  מחוסנים שייכים לשכבות הגיל הצעירו-רוב רובם של הלא

הרמה הנמוכה של תחלואה קשה בשכבות הגיל הצעירות נשמרה כמעט קבועה לאורך כל המגפה, גם בטרם  

וגם טרם תחילת מבצע החיסונים. זאת, בניגוד לרושם המתקבל לאחרונה    הגעת הוריאנט הבריטי וגם לאחריו,

ראשת שרותי בריאות   ות שהוצגו, אם לוועדות הכנסת ואם לציבור, על ידימכלי התקשורת בארץ, וממספר טענ 

[ פרייס  אלרעי  שרון  הד"ר  הבריאות,  במשרד  תלמידים  24הציבור  של  לכאורה,  המרכזית,  לחשיבות  בנוגע   ]

עת   בכתבי  לפרסומים  גמורה  בסתירה  עומדות  פרייס  אלרעי  שרון  הד"ר  שהעלתה  הטענות  הנגיף.  בהפצת 

ר או  גם  מקצועיים  כמו  ומהעולם,  מהארץ  ולנתונים  מובילים  האירופי  פואיים  המרכז  של  הרשמית  לעמדה 

 [. 13], לפיה אין ראיות לכך שילדים הינם מנוע הפצה של נגיף  הקורונה ECDC- לבקרת מחלות, ה

 

  הילה אלרועי   13יואב אבן וראש דסק הבריאות בערוץ    12הדבר אף נחשף בתקשורת ע"י כתב הבריאות של ערוץ  

מהילדים המאושפזים תחת הגדרת   70%התברר כי לפחות   [, כאשר29]  2021בפברואר  25  -וה 21 -בתאריכים ה

אישפוז   כדי  תוך  חיוביים,  נמצאו  אלא  לקורונה,  הקשורות  מסיבות  החולים  בבית  נמצאים  אינם  "קורונה" 

 מסיבות אחרות כמו תאונות דרכים וכוויות.  

 

בפגיעה בילדים, לא נוצרה  שר נחשדו  אפריקה, הנחשבות מקור הזנים א-םמעבר לכך, לא בבריטניה ולא בדרו

 [. 30עלייה בשיעורי התמותה מהנגיף בקרב ילדים ]

 

80



6 

 

רובם הגדול של הלא מחוסנים הם צעירים והסיכון שמעמיד נגיף הקורונה בקרבם,  -מסקנה 

 נמוך עד נמוך מאד.  

 

 הקורונה כגורם מעמיס על מערכת האישפוז 

 

הס שהומהערכות  לזו  יכונים  ביחס  וגם  ברובה,  מחוסנת  אשר  המבוגרת,  הגיל  לשכבת  ביחס  גם  למעלה,  צגו 

משמעית: כבר בשיעור ההתחסנות של סוף חודש  -וסנים, עולה תמונה חדמח -הצעירה, שם נמצאים מירב הלא

צדקה  . מכאן שלא קיימת ההקורונה פסקה מלהוות גורם מאיים מבחינת עומס תחלואה בבתי חוליםפברואר,  

 ת להטלת מגבלות על מנת לכפות חיסון, ובפרט, לא בקרב האוכלוסייה שאינה בסיכון. ציבורי-רפואית 

 

כן   והעומס על מערכת האשפוז,ניתן אם  החיסון צמצם   לקבוע, שבמונחים של בריאות הציבור 

באופן דרמטי את התפשטות התחלואה הקשה באוכלוסיית הסיכון ואת העומס הפוטנציאלי על  

מכאן ואילך, צפויה התחלואה מקורונה לצרוך משאבים פחותים באופן   החולים. יתרה מכך,  בתי  

 התמודדות השנתית עם שאר המחלות דמויות השפעת. משמעותי מאשר אלה הנדרשים ל

 

. למרות זאת, מעולם לא הוטלו  16]  20%אחוז המתחסנים בשפעת כל שנה נמוך מבהקשר זה יש להזכיר ש  ]

אחוז המתחסנים לשפעת בין אנשי  ם  אנשים הנמנעים מהלתחסן כנגד שפעת. יש לציין שג  מגבלות כלשהן על

 . [34[]33] , 50% - הצוותים הרפואיים נמוך  מ

 

 סרגל השוואה - סיכונים יחסיים 

 

לכל מאה אלף    250  -מאז פרוץ המגפה לפני יותר משנה, באף מדינה, שיעור המתים מקורונה לא חצה את רף ה

( ][19](  0.25%תושבים  נמנעו לחלוטין מהטלת סגרים או מגבלות חמורות  נכון  31, וזאת גם בארצות אשר    .]

לתחילת חודש מרץ, במדינות אירופה המערבית אשר בהן מערכת בריאות ציבורית דומה לזו הישראלית, ממוצע  

נו, מעט פחות  היי, ד100,000ל     67  –. בישראל שיעור המתים עומד על כ  150  -מספר המתים למאה אלף נמוך מ

 ממחצית השיעור הממוצע באירופה המערבית. 

 

מזו שברוב מדינות אירופה.    מחציתלוסייה צעירה. שיעור האוכלוסייה הקשישה בה הוא כישראל היא בעלת אוכ 

לדוגמא, בהשוואה לשבדיה בישראל מתים כל שנה, מכל הסיבות, כמחצית ממספר האנשים שמתים כל שנה  

רונה  דל אוכלוסייה דומה. מכאן גם שיעור האנשים שבקבוצת הסיכון הגבוה מהקולמרות גו [, וזאת  23בשבדיה ]

קורבנות    75  -הינו כמחצית, ושעוד טרם החיסון, לא צפוי היה שמגפת הקורונה תגבה, בחישוב שנתי, למעלה מ

 לכל מאה אלף תושבים בישראל.    

 

המגפה 'היתה אמורה'    ללא החיסוןימית, כאמור( שלערך ובהנחה )הפס  20החיסון מקטין את שיעור התמותה פי  

לאחר חיסון האוכלוסייה שבסיכון, הצפי המקסימלי  מאה אלף תושבים, הרי ש  קורבנות לכל  75  -לגבות בארץ  כ

.  גם אם נניח כי יעילות החיסון תפחת  נפטרים לכל מאה אלף תושבים, בחישוב שנתי 4או  3 -הוא לכל היותר כ 

 מתים לכמאה אלף תושבים.     5עד  4-ין מדובר על סדר גודל של כבשליש עם הזמן, עדי

 

קורבנות לכל    13מחלות דמויות שפעת גובות כל שנה, למעלה מ לשם השוואה, על פי פרסומי משרד הבריאות,  

 [.22]   מאה אלף תושבים בישראל

81



7 

 

 

הם של    המוות בישראל  אחוזים ממקרי  16עד    12בנוסף, על פי נתוני משרד הבריאות )ראה תרשים למעלה(, כ

מקרי     6000  -קורבנות למכל מאה אלף תושבים )למעלה מ  65-[. משמעות נתון זה היא למעלה מ 25דלקת ריאות ]

 מוות בישראל בחישוב שנתי(. 

 

כי   שוב,  עולה  אלה  נמוך  מנתונים  תמותה  גורם  להיות  הקורונה  הפכה  הנוכחית,  ההתחסנות  ברמת  כבר 

 .  דרכי הנשימה לות  אחרות שלה הקשורים במחמשמעותית מאל

 

 חיסון או של דעיכת החסינות מסיבות אחרות-סיכונים במקרה של הופעת וריאנט עוקף

 

בגוף   החסינות  החלשות  בשל  לקטון  עלולה  והדבקה  קשה  תחלואה  במניעת  החיסון  יעילות  הזמן  חלוף  עם 

יימת  ולם, גם במקרה זה, לא ק אליהם יעילותה פחותה. אהמתחסן, או בשל הופעת וריאנטים חדשים שביחס  

 הצדקה רפואית למנגנון התו הירוק, וזאת מן הסיבות הבאות:

 

של המתחסן היא תמיד נמוכה יותר מיעילותו במניעת תחלואה קשה    במניעת הדבקהיעילות החיסון   .א

קשה יורדת משמעותית,  שאם יעילות החיסון בהגנה מפני מחלה  שכן על מנת לחלות יש להידבק. מכאן,  

 דת אף יותר. ילותו במניעת הדבקה יוריע

 

גם  לכן,   ולכן  הדבקה,  בפני  יעילה  אינה  שהיא  הרי  מחלה,  בפני  יעילה  אינה  החיסון  הגנת  בו  במצב 

  .מחוסנים מהווים מקור הדבקה של מחוסנים אחרים

 

)בעיקר מבוגרים ובעלי אינדקס  הראיות המדעיות מצביעות על כך שדווקא לאנשים מקבוצת הסיכון   .ב

[. מכאן, שבמידה  21יעילים )'מדביקי על'( ]-( ישנו סיכוי גבוה יותר להפוך למדביקים30גוף גבוה מ  מסת

מקור   להוות  עלולים  המחוסנים  המבוגרים  שדווקא  הרי  גבוהה,  אינה  הדבקה  מפני  החיסון  שהגנת 

 הדבקה משמעותי.  
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 לסיכום: 

 

החיסון שמעניק  ההגנה  עוד  מ  כל  על  מספיק  גבוהה  קשה  מחלה  רבת  מפני  פעילות  שקיום  נת 

שים בסיכון )אך מחוסנים( לא תהווה סכנה, לא קיימת הצדקה אפידמיולוגית למנוע  מגעים של אנ 

מחוסנים. במצב בו החיסון מעניק הגנה נמוכה בלבד מפני מחלה קשה, גם  -השתתפות של לא

ל להעמיד  כן קיום אירועים שכאלה ממילא עלוההגנה שהוא מעניק כנגד הדבקה בהכרח נמוכה, ול

 אם הם מחוסנים.     בסיכון את המשתתפים, גם

 

 חסינות עדר )חסינות קהילתית( 

 

המהלך הטבעי של התפשטות נגיף בקהילה מסוימת והיעלמותו, עוד בטרם נדבקו כל חברי אותה קהילה, קורה  

חסינ  עדר.  חסינות  או  קהילתית  חסינות  הנקראת  תופעה  מבזכות  כאשר  טבעי  באופן  עדר מתרחשת  ספר  ות 

יף בעקבות החלמה ממנו מגיע לרמה שמצמצמת באופן משמעותי את היכולות  האנשים אשר פיתחו חסינות לנג 

של הנגיף לעבור מאדם לאדם, הוא מתקשה להתפשט, וגל המגפה דועך. אם וכאשר מופיע גל חדש, גם הוא יוגבל  

לכדי חסינות עדר כל שנה, כמה  וכלוסייה. לדוגמא,  ישראל מגיעה  בשל החסינות שכבר קיימת אצל חלק מהא 

ים, ביחס לכל אחד מגלי הנגיפים הנשימתיים המתפרצים באותה השנה )למשל, השפעת( וזאת הרבה לפני  פעמ

 שרוב האוכלוסייה נדבק בהם. 

 

עולה, שלמרות שבקרב האוכלוסיה החרדית אחוז המתחסנים   נמוך  מנתוני משרד הבריאות מחודש פברואר 

ה51]  יותר  החסינות  לקהילתית שהתפ[,  הנוכחי,  המגפה  בגל  תרמה,  הטבעית  ההחלמה  בעקבות  דעיכה  תחה 

 [  מאשר הדעיכה הניצפת באוכלוסייה הכללית.  51]  מהירה יותר

 

מנעו מהטלת סגר, מגבלות חמורות, או כאלה שמסיבות שונות המגבלות שהוטלו  המדינות בעולם אשר נ   בכל

ל התפתחות חסינות קהילתית. יתירה מכך, מספר המתים למליון  אכיפה, דעכו גלי המגפה בש-בהן לא היו ברות 

הללו   סרביה,    דומהבמדינות  קרואטיה,  דוגמאות:  שוכנות.  הן  בו  הגיאוגרפי  באיזור  למליון  למספר המתים 

 [ . 31[]19פלורידה, דרום דקוטה, יפן] 

 

להאיץ את ההגעה לחסינות    החיסון מלאכותי כנגד הקורונה, במידה ויוכח כי הוא מונע הדבקה ביעילות, יכול 

עדר גבוהה מתרומתם של מחוסנים. אחת הסיבות    עדר, ואולם לרוב, תרומתם של מחלימים ליצירת חסינות

מציגים למערכת החיסון רק חלק אחד של הנגיף )את חלבון הספייק,    לכך היא שהחיסונים של פייזר ומודרנה

( ואילו הדבקה בנגיף גורמת למערכת החיסון האנושית  או ‘הדורבן’, אותו קוץ בולט מעל פני כדוריות הנגיף

גנה רחבה יותר מפני הדבקה חוזרת, וגם  להכיר את הנגיף כולו, על כל חלקיו. עובדה זו מאפשרת למחלימים ה

 טובה יותר )לעומת מתחסנים( בפני וריאנטים חדשים.   הגנה

 

ה על חיסון מלאכותי )להבדיל  מבוססת בעיקרחסינות עדר ה[, ניתן להסיק ש50מהסיבות הנ"ל ומסיבות נוספות ]

של   מאד  גבוה  שאחוז  בתנאי  רק  בכלל,  אם  ותיתכן,  להשגה,  יותר  קשה  מחלימים(,   על  המבוססת  מזו 

שמרבית האוכלוסייה בישראל הינה בסיכון נמוך מאד מהקורונה, משמעותו של תנאי  האוכלוסייה יתחסן. בגלל  

שיקולי הבריאות וניהול הסיכונים האינדיבידואלי שלהם, אין ודאות    זה היא חיסון של מליוני אנשים שמבחינת 

 לקיום תועלת כלשהי בחיסונם.

 

 

83



9 

 

 שגיאה  -חסינות עדר באמצעות חיסון מלאכותי כמטרה בפני עצמה 

 

האם ניתן להגיע לחסינות  [, אחת ממטרות ההסכם היא לבדוק  4על פי ההסכם שחתמה ישראל עם חברת פייזר ]

 : יסוןהעדר באמצעות ח 

 

"WHEREAS, the Parties agree that it would be highly beneficial from a public 

health perspective to track pandemic data in accordance with vaccination 

to evaluate whether herd immunity World context -compliance in a Real

the Product vaccination program rolloutprotection is observed during . " 

 

 

ידוע אם    טרםשל חסינות עדר באוכלוסייה )עוד ב  לבדוק היתכנותלמטרה של שימוש במבצע החיסונים כניסוי  

ציבורית )פרט אולי תרומה לידע המדעי(. יתרה מכך, לעתים  -הדבר אפשרי( אין, כמובן, הצדקה מבחינה רפואית 

לגורם תחלואה    אמצעות חיסוןחסינות עדר בקרובות,   נגיף כלשהוא  ועיקר על מנת להפוך  כלל  אינה דרושה 

   .שאינו בעל משקל משמעותי

 

משמשים אמצעי להגעה לחיסון עדר. הסיבה לכך היא שיעילותם במניעת הדבקה מוגבלת,    אינםחיסונים רבים 

ינה בסיכון מהמחלה, או אם הם  או שלעתים תופעות הלואי שלהם אינן מצדיקות שימוש רחב באוכלוסייה שא

את הצורך במניעת התפשטות גורם    מיועדים כנגד מחלה עם קבוצת סיכון מוגדרת, ולכן, חיסון קבוצה זו מייתר

ישנם כבר חיסונים  יש לציין שבישראל, כמו במספר מדינות נוספות,  המחלה שאינו מסוכן לכלל האוכלוסייה.  

 .  בדהניתנים, כמדיניות, לקבוצות הסיכון בל

 [.  18ומעלה ]  50לדוגמא, הוא חיסון נגד שלבקת חוגרת הניתן לבני   ,זוסטווקס

, הינו חיסון נגד סוגים מסוימים של דלקת ריאות והוא ניתן, כמדיניות, רק  לקבוצת סיכון הכוללת   פנומווקס

וצת  רגע שחוסנה קב[. הרציונאל מאחורי מדיניות זו הוא שב17ומעלה] 65  ילדים צעירים  ואנשים מבוגרים מגיל
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כלומר, לא  הסיכון, גורם המחלה הופך ללא משמעותי והשקעת יתר במאבק בו היא ניהול משאבי בריאות שגוי,  

 מחוסנות, אלא אף מתן החיסון מוגבל לאנשים בסיכון בלבד.-רק שלא ננקטת הפרדת אוכלוסיות מחוסנות ולא

 

ני  ונה, נחשבת לרוב לאמצעי המעשי ביותר להגנה מפהגנה ממוקדת על אוכלוסיית הסיכון באמצעות חיס  שפעת.

 פגיעת גלי השפעת.  

 

השימוש בחיסון המתמקד בקבוצות סיכון, נפוץ והגיוני. למחלת הקורונה קבוצת סיכון מוגדרת,  

.   א הגעה לחסינות עדרלל ולכן חיסון קבוצה זו הופך את המחלה לגורם תחלואה לא משמעותי, גם  

 ה שבסיכון נמוך, על מנת שתתחסן. לחץ על האוכלוסייאין צורך להפעיל בפרט, 

 

 סיכונים הקשורים בחיסון עצמו

 

 :FDA,  ( על ידי מנהל התרופות האמריקאיUnapprovedעדיין אינו מאושר )החיסון של פייזר נגד נגיף הקורונה  

 

"The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may 

prevent COVID-19. There is no FDA-approved vaccine to prevent COVID-

19. The FDA has authorized the emergency use of the Pfizer-BioNTech 

COVID-19 Vaccine to prevent COVID-19 in individuals 16 years of age and 

older under an Emergency Use Authorization (EUA)."  

  

 [. 27פרסום רשמי של חברת פייזר ] ור:מק

 

החיסון אושר  , משרד הבריאות שב וטען בפרסומיו הרשמיים, כמו גם בכלי התקשורת, כי  בניגוד גמור לעובדה זו

)ראה תמונות מצורפות מתוך אתר חברת פייזר ולעומתה תמונה מתוך פרסומי משרד הבריאות      FDA-ע"י ה

 [.28[]27בחודש פברואר( ]

 

פייזר קיבל היתר לשימוש חירום,  של חב  החיסון   [27], בלבד    EUA - Emergency Use Authorizationרת 

  [.26והניסויים המיועדים לקביעת מידת רעילותו של החיסון  טרם הסתיימו, ואמורים להימשך עוד כשנתיים ]

   (.Investigational Drugבשל כך הוא מוגדר כתרופה תחת מחקר ) 

 

י אנשים באוכלוסייה צעירה ובריאה, שבישראל היא זו אשר מהווה את  שת מחיסון מיליונרמת הבטיחות הנדר

מחוסנים, ואשר הינה בסיכון נמוך מאוד מהנגיף, דורשת סטנדרטים של בטיחות גבוהים ביותר. על  - מרב הלא

צו  והופעת  החיסון  ביעילות  עתידית  ירידה  של  במקרה  הדבר  כך  וכמה,  כמה  רב אחת  לחיסון  שכן  פעמי-רך   ,

מבחינת בריאות הציבור, על סטנדרטים אלה לשקלל חזרה של תופעות לואי אפשריות, ועל כן  במקרה כזה,  

מלא, ולא רק     FDAמאלה של חיסוני השגרה החד פעמיים אשר קיבלו אישור    אף יותרעליהם להית גבוהים  

 היתר לשימוש חירום בלבד. 

מסוכן באותה מידה שהוא כיום    ן כלל לאנשים מבוגרים, אךנגיף הקורונה לא היה מסוכניתן אף לשער, שאילו  

אלא רק    FDA-לצעירים, משרד הבריאות היה מסרב בתוקף לאשר את השימוש בחיסון שלא אושר על ידי ה

לת  תוע-ולכן יחס הסיכון  קיבל היתר לשימוש חירום, בטענה שהאוכלוסייה לה הוא מיועד אינה בסיכון גבוה

   אינו מצדיק מהלך שכזה.
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 [:27פייזר: החיסון לא מאושר ]

 

 [: 28משרד הבריאות: החיסון "אושר" ]

 

 חומרת המגיפה בישראל ובעולם

 

משרד הבריאות הסתמך על תחזיות שנכשלו שוב ושוב ועל מודלים מתמטיים מופרכים והציג תמונת מגיפה  

  5.1.2021ר שרון אלרועי מיום  מעוותת הן לוועדות הכנסת והן לבית משפט זה. )ר 'לדוגמא חוות הדעת של ד"

 בנוגע לצורך בסגר כללי( . להלן מובאת סקירה של חומרת המגיפה עד היום.
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  תמותה מקורונה .1

 

מתים למליון    660  -איש, דהיינו, שיעור תמותה של  כ  6100-מספר מתי הקורונה בישראל הוא, נכון לימים אלה, כ

 [.  2שנה ] 80-בישראל הוא גבוה מ תושבים.  הגיל החציוני של כלל מתי הקורונה 

 

ן נפש, והוא אומנם גבוהה מעט  נפטרים למיליו  5,274, שיעור התמותה, מכל סיבה, בישראל, היה  2020בשנת  

  -ו  5,632, שבהן שיעורי התמותה היו 2015  -ו   2012משנת    נמוך נפטרים למיליון(, אך    5,137)  2019מזה של שנת  

 [.  23] נפטרים למיליון נפש, בהתאמה  5,435

 

[. בכל  43לא קיימות ראיות לכך שלסגרים או למגבלות חמורות השפעה משמעותית על כמות המתים מקורונה ] 

[  הוטלו  סגרים. בהרבה  19ביותר נפש ]  הגבוההאחת מחמש עשרה הארצות אשר בהן כמות המתים למליון היא  

 חמור.   מן הארצות הללו הסגרים הוטלו כאמצעי מקדים ולא כתגובה לגל מגפה

 

סגרים    בארצות אשר נמנעו ממגבלות חמורות וסגרים, כמות המתים למליון לרוב נמוכה מהארצות בהן הוטלו

הוא   ביותר  הגבוה  למליון  התמותה  שיעור  וסגרים,   חמורות  ממגבלות  נמנעו  אשר  הארצות  מבין  והגבלות. 

נכון לסוף חודש פברואר, במקום הש דהיינו, בשש    -בע עשרה בעולם  בקרואטיה, שיעור תמותה אשר נמצא, 

בקרואטיה. מאשר  יותר  גבוה  היה  התמותה  שיעור  סגרים,  שהטילו  מדינות  ששיעור    עשרה  שבדיה  לאחריה 

התמותה בה הוא במקום העשרים בעולם, וסרביה, במקום הארבעים וארבע. בלארוס, יפן ואחרות, אף הן נמנעו  

 מסגרים, ושיעורי התמותה אצלן נמוכים אף יותר. 

 

 . מדדים שוטפים2

 

  70- מספר המקרים השבועי הממוצע, בישראל, צנח ביותר מ  מדדי המגפה בישראל מצביעים על דעיכה ברורה.

[ -[. אחוז הבדיקות החיוביות בארץ ירד בחודש האחרון ביותר מ2אחוזים ביחס לזה שנמדד לפני כחודשיים 

בחודש האחרון. גם    40%- בשיעור של למעלה מ .  מספר חולי הקורונה המאושפזים במצב קשה ירד אף הוא  60%

 במשך תקופה זו.  50%-לים הקשים החדשים צנח בשיעור של כהשיעור היומי של החו

 

, עוד בטרם מבצע החיסונים החל לתת את פירותיו, נרשם  2021בשיאו של הגל האחרון, באמצע חודש ינואר  

- 200%ולא היה יוצא דופן ביחס לעומסים של   130%-עומס רב בבתי החולים. אולם, עומס זה לא עבר את סף ה

במספר    350% ]שנצפו  בישראל  קודמים  ]2חורפים   ]35[ החירום  36[  מועצת  מכתב  גם  ראה  זה,  )בהקשר   ]

[(. נכון לאמצע חודש מרץ, מספר  44]  2021הציבורית למשבר הקורונה למנהלי בתי החולים מיום הרביעי בינואר  

 [.2לערך לעומת אמצע  ינואר ]   10-ד קטן פיאנשי צוות רפואי הנתונים בבידו

 

בישראל נובעת, כפי שהוסבר למעלה, מהחסינות הנבנית באוכלוסייה, אם בקרב המחלימים ואם  דעיכת המגפה  

   בקרב המחוסנים.

אחוז המחלימים בארץ דומה, ככל הנראה, לשאר מדינות אירופה בהן הגלים דועכים, ואילו אחוז המחוסנים  

לואה הנמוכה בישראל בסיום  ר, בעיקר בקרב האוכלוסייה שבסיכון.  מכאן נובע שרמת התחגבוה הרבה יות

 דעיכת הגל צפויה להיות נמוכה ויציבה במיוחד. 
 

 התחסנות  עידוד לצורך שליליים  בחיזוקים השימוש
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מדים  תוכנית החיסונים במדינת ישראל בנויה ממגוון חיסונים בעלי "וותק" שונה. נתוני משרד הבריאות מל

, וגם החיסונים החדשים יותר זוכים להיענות גבוהה  97.6%-שההיענות לחיסונים הוותיקים הינה גבוהה מאוד, כ

 [. 46(  ]2014מאז   2%-[. שיעור ההורים המתנגדים לחיסוני השגרה הוא נמוך מאוד )מתחת ל46]

רה מתמשך וכן ביטחון הציבור  היענות גבוהה זו, הושגה ללא כפייה, סנקציות או תמריצים, אלא ע"י מסע הסב

ות ואשר קיבלו את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים. כלומר, למרות שבישראל  בחיסונים הניתנים שנים רב

 [. 47אין כל תמרוץ חיובי או שלילי להתחסן, שיעורי ההתחסנות בישראל הם מהגבוהים בעולם ]

להשתמש פעמים  מספר  הוצע  הקורונה,  לווירוס  החיסון  להסברה    סביב  מעבר  היענות  המגבירים  באמצעים 

צר חיזוקים שליליים או חיובים כלפי הציבור. אמצעים אלו מהווים אמצעי לחץ שאינו מסיבה  לבדה, ובכך ליי

רפואית,  ובכך מהווים כפייה עקיפה. בשל כך, הם עלולים לעורר זעם, תגובות נגד, התנהגות מתריסה ופגיעה  

 באמון הציבור בממשלה. 

הונושא   לאבעבועות  זה  החיסון  בעולם,  הראשון  בחיסון  עוד  הודדגם  ממשלת  כאשר  חוקקה  -רוח.  מלכותה 

עוררה כפיית    19- בשיעורי החיסון של האוכלוסייה. גם במאה ה לירידה"חיסון חובה", שעורר התנגדות והוביל 

 וסייה.  החיסון התנגדות וכעס, ולא בשל החיסון עצמו, אלא בשל הרצון לכפות אותו על האוכל

. גם בארה"ב נראה היה כי החלת חובת חיסון הייתה הזרע  20-באנגליה חובת החיסונים בוטלה באמצע המאה ה

להתפתחות תנועות התנגדות ומחאה, ולבסוף גם חובת החיסונים בארה"ב בוטלה )גם כיום התמריצים הקיימים  

 מונה אישית"(.בארה"ב בכדי להתחסן לרוב מאפשרים  לאדם לא להתחסן מסיבות של "א

ה נגד  החיסון  לעידוד  התוכנית  התהוות  רחבים  עם  דיונים  החלו  עקיפה,  כפיה  באמצעות  בישראל  קורונה 

בתקשורת ובמדיה החברתית. חששם הטבעי של אנשים מהחיסון החדש תויג כ"התנגדות לחיסונים", למרות  

גות מהחיסון הספציפי עולה  שמחקרים הראו שכמות האנשים )ובמיוחד הרופאים( המביעים חשש או הסתיי

המתנג האנשים  כמות  על  חדשני  בהרבה  החיסון  מהיות  כתוצאה  הנראה  ככל  כללי,  באופן  לחיסונים  דים 

ה  של  אישור מלא  היעדר  הוא מבוסס,  עליו  בחינה     FDA-בטכנולוגיה  איפשרה  שלו, שלא  הפיתוח  ומהירות 

 ממושכת של השפעות אפשרויות לטווח הארוך.  

ית החיסונים. דיונים אלה, נעשו לעיתים  רבים שעסקו בתופעות לוואי ובאידיאולוגי, החלו דיונים  בתוך אווירה זו

מאוזן ובכך יצרו העצמה של פוטנציאל הסיכונים ותופעות הלוואי. מעבר לכך,  -קרובות באופן לא פורמאלי ולא

וימים, ממשלתיים ואחרים,  כפיית החיסון הובילה לעיסוק מוגבר בסכנות האפשריות, והניסיון של גורמים מס

)כגון  -"להקטין" את הלא   FDA-ההשפעות הארוכות טווח( או לגמד את משמעות היעדר האישור של הידוע 

)לעומת היתר החירום(, הובילו דיון ער על חוסר השקיפות של הממסד הרפואי, היעדר אמינות של הרופאים  

תחושת חוסר    –גורמים אלה    ות קונספירטיביות.)וקשריהם עם תעשיית הפארמה(, וכן תרמו לקידום תיאורי

יעדר שקיפות ותיאוריות קונספירציה, מהווים מכשול כעת לעודד אנשים נוספים להתחסן כנגד וירוס  אמינות, ה

הקורונה, אך הספרות המקצועית מלמדת שאלו הם גם הגורמים אשר מובילים הורים להימנע מחיסונים בכלל  

ת חיסון הקורונה, הולך  סיון לכפות איבנ  -שליליות ביותר    על השלכות בריאותיותלכך ישנו פוטנציאל ב[.  49]

 . לירידה בשיעורי ההתחסנות בחיסוני שגרה עלול להובילשומתהווה משבר אמון 

 סיכום

היום,     ועד  המגיפה  מתחילת  שימשו,  מטופלים  בין  ותיעדוף  הרפואי  הטיפול  באיכות  פגיעה  תמותה,  מניעת 

מצעי מנע וכפייה אגרסיביים ביותר, כגון, סגרים, איכונים ובידודים. עובדה ידועה ונתמכת  כתואנות להטלת א

עם מחלות רקע מסוימות( היא ורק  ובגירים    65של אוכלוסיית הסיכון )מעל גיל  מדעית היא שהידבקות נרחבת  
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הגנה מפני הדבקה,  היא עלולה לממש תרחישים אלה. בהעדר חיסון, הדרך היעילה למניעת תרחישי האימה, היא  

ובהינתן חיוניים עם שאר האוכלוסייה,  לאוכלוסייה בסיכון להימנע ממגעים לא    לדוגמה, באמצעות המלצה 

מאוכלוסיית הסיכון התחסנה    90%  -בישראל, נכון להיום, כון.  חיסון, פשוט לחסן את אותה אוכלוסייה בסיכ 

סיכון הדומה לשפעת( כך שאיומי ההצדקה נעלמו  והפכה לאוכלוסייה שאינה בסיכון )לכל היותר אוכלוסייה ב

 .  יים היו אמורים להיעלםויחד עימם אמצעי המנע והכפייה האגרסיב

ות להשתמש בתו הירוק בכדי להפריד באופן פיזי בין  אולם כעת כאשר הוסרו האיומים, רוצים מקבלי ההחלט 

בריאותיו  הצדקות  שתי  הצדקה?  איזו  בשם  וזאת  למחוסנים,  מחוסנים  מקבלי  לא  ע"י  המועלות  עיקריות  ת 

( היות והחיסון )של פייזר( לא הוכח כמונע הידבקות, אלא רק תחלואה סימפטומטית וגם "רק"  1ההחלטות: )

מחוסנים בלבד,  -ון, אומנם מזערי, שמחוסנים יחלו בעקבות הידבקות ע"י לאמהמחוסנים, קיים סיכ  95%  -ב

( התפשטות של הנגיף בקרב הלא מחוסנים שתגרום  2[. )53ביק ]וזאת למרות שגם מחוסנים עלולים להידבק ולהד

למימוש תרחישי האימה וכל זאת למרות שרובה המכריע של אוכלוסייה זו הם צעירים ובריאים, כך שגם אם  

הטענות  י ששתי  ספק  אין  החולים.  בתי  של  לקריסה  יגרום  לא  ובטח  אסימפטומטי  יהיה  הגדול  רובם  חלו, 

ע"י מקבלי ההחלטות אינן מבוססות דיין להצדקת מהלך אגרסיבי של הפרדה בתוך  "הבריאותיות" שהועלו  

שראל לפייזר.  בה הנותרת קשורה  להסכם שנחתם בין מדינת יהאוכלוסייה באמצעות תו ירוק. אם כך, הסי

במסגרת ההסכם התחייבה ישראל לעקוב אחר נתוני המגיפה בהתאם לשיעורי ההתחסנות בישראל בכדי לנסות  

ריך האם חסינות העדר מושגת באמצעות החיסון. אם כך, ישראל הפכה לאוכלוסיית המחקר של הניסוי  ולהע

ר באמצעות החיסון של פייזר. בשביל  המחקר עליה לחסן כמה שיותר אנשים בזמן קצ  ועל מנת לענות על שאלת

דרך כפייה עקיפה של  לעמוד בתנאי מחמיר ולא ישים זה, הגם שאין לו שום הצדקה בריאותית, בחרה המדינה  

 החיסון המכונה התו הירוק.  

ניתן אם כן לקבוע, שבהיבטים של בריאות הציבור ואיום קריסת בתי החולים אין שום הצדקה להפעלת תו 

מ יתרה  בריאות  ירוק.  ברמת  מדעית  נתמכת  איננה  חיסון,  באמצעות  עדר  חיסון  השגת  הניסוי,  מטרת  כך, 

ן בהשוואה למתחסנים, חסינות המתפתחת בעקבות החלמה יעילה יותר  הציבור, והיא עלולה אף להזיק. שכ

גם  מקרים של וריאנטים עוקפי חיסון. יש לזכור  ביצירת חסינות עדר ומהווה רשת ביטחון ברמת הציבור ב

ולכן התועלת שבחיסון   ותמותה מקורונה  לתחלואה  נמוך מאוד  בסיכון  היא  בישראל  שמרבית האוכלוסייה 

זו היא  גם מאזן התועלת  אוכלוסייה  יוצא מכך,  כפועל  ודאי, במיוחד כאשר מדובר  -מול-שולית.  סיכון אינו 

 . FDA -אך לא אושר לשיווק ע"י ה בחיסון שקיבל היתר לשימוש חירום

 בכבוד רב,

 

 פרופ' צבי בנטואיץ    

 

 

 

 

 ( בישראל IFRחישוב שיעור הקטלניות )  -נספח א 
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. הוא  מוגדר כיחס בין מספר  ההוא הסיכוי למוות במקרה של הדבק , הקרוי גם "שיעור הקטלניות",,  IFR-ה

 .  שנדבקו בנגיףלמספר האנשים   שמתו מהמחלההאנשים 

 

בין מספר האנשים שמתו מהמחלה למספר האנשים  CFR  -ה   היחס  הוא  לנוכחות  ,  בבדיקה  חיוביים  שיצאו 

 . הנגיף

 

- זאת אומרת מהת, מהסיכון האמיתי למוות,  גבוה יותר בצורה משמעותי   CFR-במקרה של נגיף הקורונה, ה 

IFR  ללא סימפטומים  , מכיוון שהרבה ממקרי ההדבקה אינם מתגלים )למשל בגלל היותם אסימפטומטיים או

 חריפים, או בגלל מספר בדיקות(.

 

, מספר המאומתים אינו מדד אמין להערכת מספר הנדבקים  מכיוון שמרבית מקרי ההדבקה אינם מתגלים

ץ ביותר להערכת מספר הנדבקים  יקות נוגדנים )בדיקות סרולוגיות( מדגמיות, מהווים את הכלי הנפוהאמיתי. בד

 האמיתי.

 

[בהן התפשט הנגיף באופן נרחב וגם  40וגיים ייצוגיים שבוצעו בעולם, גם בארצות אירופה]בעשרות סקרים סרול

גבוה בהרבה, לרוב    פר המקריםהתברר שמס[41]  בארצות מזרח אסיה בהן התפשטותו היתה יחסית מצומצמת

 יותר מאשר מספר המקרים הידועים.    4-10פי 

 

משיעור המקרים    4-10בישראל בוצעו מעט סקרים סרולוגים שכולם הצביעו על שיעור נדבקים גבוה פי כמה  

וון  [  הצביע על פי ארבעה או יותר נדבקים מאשר מקרים ידועים.  מכי42הידועים. סקר של קופת חולים כללית ]

הנדבקים האמיתי בישראל  שמספר  ,  הזהירהשמספר הבדיקות לנפש בישראל גבוה יחסית, נשתמש בהערכה  

 .  לפחות כפול ממספר הנדבקים הידועים

 

, CFR-איש. מכאן שה  6000  -אלף. מספר המתים הוא כ   800  -, מספר הנדבקים הידועים עד כה הוא כ [2]  בישראל

. באוכלוסייה הישראלית הכללית, אם  0.75%הנדבקים שהתגלו הוא כדהיינו היחס בין מספר המתים ומספר  

. בצורה דומה, ניתן להעריך את שיעור הקטלניות לפי כל שכבת  0.37%-שיעור הקטלניות של הקורונה נמוך מכן,  

מכיוון שקטלניות הנגיף תלויה באופן קיצוני  גיל, בארץ. הערכה זו מעשית יותר מאשר שיעור הקטלניות הכללי 

בין שכבות הגיל השונות. התוצאה    . בנוסף, גם שיעור המתחסנים בישראל משתנה באופן חדותר בגיל הנדבקבי

   1מובאת בשתי העמודות הימניות בטבלה 

 

 :שאר הערכים המופיעים הטבלאות שלמטה חושבו והתקבלו באופן הבא

 

 . 20 -חיסון מחולק ב . שיעור הקטלניות של הקורונה לאחר החיסון נלקח כשיעור הקטלניות ללא  1

 . שיעורי הקטלניות של השפעת חושבו בנספח ב'. 2

. הנוסחה לחישוב שיעור הקטלניות המשוקלל בשכבת גיל, בישראל, פשוטה:  שיעור הקטלניות בגיל מסוים  3

 מתחסנים בגיל זה( -)אחוז הלא xהוא סכום של )שיעור הקטלניות באותו הגיל לפני החיסון( 

 )אחוז המתחסנים בגיל זה(  xהחיסון(    ות באותו הגיל לפני ושל  )שיעור הקטלני 
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 . סיכון לתמותה אצל נדבקים בקורונה ובשפעת 1טבלה  

 

 סיכון למות מקורונה  גיל 

 )לא מחוסנים( 

 סיכון לתמותה מקורונה 

 )מחוסנים(  

סיכון למות  

 משפעת 

0 - 19 0.0013% 0.00007% 0.005% 

20 - 49 0.021% 0.001% 0.021% 

69 - 50 0.5% 0.025% 0.12% 

70 - 79 3.2% 0.16% 0.91% 

 2.8% 0.5% 9.7% ומעלה  80

 

 בשקלול שיעורי התחסנות בישראל סיכון לתמותה אצל נדבקים בקורונה ובשפעת   :2טבלה 

 

  שיעור מתחסנים גיל 

 ( 28.2.21לקורונה )

סיכון למות מקורונה  

ההתחסנות  בשקלול אחוז 

 כיום )%( 

 סיכון למות משפעת 

)%( 

0 - 19 10% 0.0014% 0.005% 

20 - 49 60% 0.009% 0.021% 

50 - 69 80% 0.12% 0.12% 

70 - 79 95% 0.31% 0.91% 

 2.8% 1.4% 90% ומעלה  80

 

מהערכים   במציאות  יותר  קטנים  אף  בנגיף,  נדבקים  אצל  לתמותה  הסיכון  ערכי  הנמוכים,  בגילאים  הערה: 

ההתחסנות יחסית נמוך, אך אחוז המתחסנים מבין    אלה, אומנם  אחוז  , מכיוון שבגילאים2המוצגים בטבלה  

 אותו מיעוט בעל מחלות רקע, הוא גבוה הרבה יותר.  

 

 הערכת שיעור הקטלניות של שפעת ומחלות דמויות שפעת -נספח ב 

 

והקורונהעל מנת להעריך את   ניתן להשתמש בשיעורי הקטלניות של המרכז    שיעור הקטלניות של השפעת 

 :  [37[]1]אמריקאי לבקרת מחלותה

 

 , ללא חיסון CDCלפי גיל,  קורונהשעור קטלניות 

0.003% 0-19 

0.02% 20-49 

0.50% 50-69 

 ומעלה  70 5.4%
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 CDCלפי גיל,  שפעתשעור קטלניות 

0.007% 0-4 

0.003% 5-17 

0.021% 18-49 

0.061% 50-64 

 ומעלה  65 0.832%

 

ונה ושונה גם מפילוח הגילאים של נתוני משרד הבריאות,  של שתי הטבלאות הללו, שמכיוון שפילוח הגילאים  

אצל   ותמותה  גם במחקרים המשווים את הסיכוי למחלה קשה  להיעזר  יש  המבוגרות,  הגיל  בשכבות  בעיקר 

)ללא חיסון( בגילאים    מאושפזי קורונה ומאושפזי שפעת, על מנת לקבל פילוח עקבי. הסיכון היחסי לתמותה

פי  גבוהים העולה מהמחקרים  ה לפי  39] 3.5הללו הוא, לערך,  [. משילוב נתונים אלו מתקבלת הטבלה הבאה, 

 שכבות הגיל שמופיעות בנתוני משרד הבריאות:

 

 לפי גיל שפעתשעור קטלניות 

0.005% 0-19 

0.021% 20-49 

0.12% 50-69 

0.91% 70-79 

 ומעלה  80 2.8%

 

 

 מקורות

 

 שיעור קטלניות [ קבוצות סיכון ו1]

1-scenarios.html#table-ncov/hcp/planning-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 מסוף חודש פברואר(   CDC)פרסומי  

 

19.html-covid-expands-update-https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0625 

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/underlying_conditions.aspx  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-

age.html-by-death-discovery/hospitalization 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.14547 

 

   general-https://datadashboard.health.gov.il/COVID/19נתוני משרד הבריאות:    [ 2]

 

   .eran.dev/?sheet=ShowChartshttps://covidמעובד:    –מאגר נתונים משרד הבריאות 
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[3  ]ILI  המונח "שפעת"  הוא לעתים בעל משמעויות שונות בהקשרים שונים. בהקשר המיקרוביולוגי המונח .

דועה בשם זה או בשם המלא אינפלואנזה. בהקשר הקליני מדובר לעתים  שפעת מתייחס למשפחת הנגיפים הי

( שהן מחלות בעלות תסמינים קליניים דומים    ILI - Influenza-like illnessקרובות במחלות דמויות שפעת )

כמו   שונים  נגיפים  סוגי  מכמה     ,RSV,  rhinoviruses, coronaviruses, , adenovirusesוהנגרמות 

parainfluenza viruses    .מוות ממחלות דמויות שפעת נקרא לעתים "מוות משפעת ודלקת  , וירוסי השפעת  ועוד

היא לדלקת ריאות הנגרמת בעקבות זיהום באחד מגורמי האיי אל איי. המינוח הכוללני  ריאות" כאשר הכוונה  

 נובע עקב העדר מידע על סוג גורם המחלה הספציפי בכל מקרה ומקרה. 

 

 רת פייזר ומדינת ישראל [  הסכם חב4]

d.pdfredacte-agreement-collaboration-pfizer-moh-https://govextra.gov.il/media/30806/11221 

 

 CDCילדים  [ 5] 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm#anchor_1595599512 

 

 [ ילדים, שפעת מול קורונה, לנסט 6]

0.pdf-2600(20)30527-https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanres/PIIS2213  

 

 ילדים   2019[ שפעת 7]

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5656119,00.html 

  58חולים במצב קשה עם שפעת...מתוך החולים הקשים,    216בסך הכל מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ  

 .  18הם ילדים ופעוטות מתחת לגיל 

 

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577[ פייזר יעילות פייזר:  8]

 

 99%ען ליעילות חיסון פייזר כ[   פרסום משרד הבריאות הטו9]

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy/he/files_publications_corona_COVID-

19%20Weekly%20Data%2018221.pdf 

 

 גיל חציוני בישראל, למ"ס, אוכלוסייה לפי גיל בישראל[ 10]

 2.shnatonpopulation/st02_03.pdf/e/publications/doclib/2019https://www.cbs.gov.il/h   

 

 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations[ שיעור מתחסנים לפי ארץ:  11]

 

 [ פייזר יעילות בליצר12]

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?query=featured_home 

 

 ECDC[ ילדים 13]

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-school-

transmission 

No evidence has been found to suggest that children or educational settings are the primary drivers 

of SARS-CoV-2 virus transmission  . 
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 [ יעילות חיסון לשפעת לפי שנה 14]

https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectiveness-studies.htm 

 

[15 ]RSV IFR ETC 

text8/full-6736(17)30938-https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140  

1/fulltext-6736(10)60401-https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140  

 

 ר הרחב [ שיעור התחסנות שפעת הציבו16]

 https://www.kan.org.il/item/?itemId=80756   

מהציבור לשפעת לעומת    18%"מספר המתחסנים לשפעת השנה גדל פי שלושה, על רקע מגפת הקורונה התחסנו  

 בשנה שעברה"  26%לעומת   62%- ומעלה התחסנו עד כה כ 65בשנה שעברה. בקרב בני   6%

 

 5065141,00.html-0,Lhttps://www.ynet.co.il/articles/0,734  

. "ואלה הנתונים, המתפרסמים כאן היום לראשונה: עד אמצע דצמבר התחסנו  02.01.18רותם אליזרע פורסם:   

  1,726,495בתקופה המקבילה בחורף שעבר. במספרים:    20.2%מכלל האוכלוסייה לעומת    18.7%נגד המחלה  

 ” 1,598,289עד אמצע דצמבר בחורף שעבר לעומת  בני אדם התחסנו

 

 מדיניות חיסונים  -[ פנומוקס 17]

https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A

_%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_-

_%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%96%D7%99%

D7%94%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%9E%D7

%95%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D_-

_Pneumococcal_vaccine#.D7.90.D7.95.D7.9B.D7.9C.D7.95.D7.A1.D7.99.D7.99.D7.AA_.D7.94.D

7.99.D7.A2.D7.93_.D7.9C.D7.9E.D7.AA.D7.9F_.D7.AA.D7.A8.D7.9B.D7.99.D7.91_PPV23 

 

td/docs/tadrich_Chisunim.pdfgov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/https://www.health.  

 

 מדיניות חיסונים  -  2[ חיסון שלבקת חוגרת סעיף 18]

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/290_Zostavax.pdf 

 שנים."  59-50גם את בני   שנה, אך אפשר לחסן 60"החיסון מומלץ לשימוש בישראל החל מגיל 

 

 ם סיבת מוות קורונה במדינות העולם [ נפטרים ע19]

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-

inhabitants 

 

 [ נפטרים עם סיבת מוות קורונה במדינות בתוך ארה"ב20]

https://www.statista.com/statistics/1109011/coronavirus-covid19-death-rates-us-by-state 

 

 Exhaled aerosol increases with COVID-19 infection, age, and obesity -[ מאמר מדביקי על 21]

https://www.pnas.org/content/118/8/e2021830118 
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 [ סיבות המוות בישראל 22]

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leading_Causes_2016.pdf 

 

 :  All cause mortality -[ מקור הנתונים: הלמ"ס  23]

http://mortality.org 

 

 [  אלרעי פרייס: ילדים מנוע הפצה 24]

https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2020_q4/Article-f132c3177ea4571027.htm 

 הם לא מפתחים סימפטומים  פרייס: "הילדים הם המנוע למחלה גם אם-ד"ר אלרעי

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/289644 

 

 י [  מוות מדלקת ריאות בישראל,  דוח נגיפי נשימה שבוע25]

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona-flu-02012021/he/files_weekly-flu-corona_corona-

flu-02012021.pdf 

 

 2023ניסויים עד   [ פייזר26]

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-

assessment-report_en.pdf 

The final clinical study report will be submitted no later than December 2023 and is subject to a 

specific obligation laid down in the MA. This will provide long-term data  . 

 

 FDA -[ דף מידע של פייזר המציין שהחיסון לא אושר עדיין ע"י ה27]

https://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine 

 

   לפירסום של פייזר  , בניגודFDA( הטוען שהחיסון מאושר  2021[ פירסום של משרד הבריאות ) ינואר28]

fqa-vaccine-vaccine/covid19-health/covid19-of-https://govextra.gov.il/ministry 

 

 [ ילדים חיוביים לקורונה מאושפזים מסיבות אחרות 29]

מהילדים במחלקות הקורונה מאושפזים בגלל   70%-אבן מאקו . פרסום ראשון: כ. יואב 2021 פברואר 25

 מחלות אחרות 

https://www.mako.co.il/news-israel/2021_q1/Article-

dfd48f8210ad771026.htm?sCh=e037f6f25bc49110&pId=1782175919 

 . הילה אלרועי 2021פברואר  21תאריך 

 ניידר לילדים: "מעט מאד ילדים שחולים בקורונה צריכים אשפוז" מנהלת המרכז הרפואי ש

https://www.onlife.co.il/news/348894 

 

 [ הזן הבריטי אינו מסוכן לילדים 30]

What new COVID variants mean for schools is not yet clear 

Children are no more susceptible to these lineages than adults are — and closing schools on the 

basis of incomplete information could have repercussions 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00139-3 
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3-00139-021-ps://doi.org/10.1038/d41586htt 

 

 https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index[ מדד אוקספורד:  31]

 

 כל החיסונים  -[ אחוזי חיסון עובדי מערכת הבריאות דוחות שנתיים  32]

c_reports.aspxhttps://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/InfectionControl/Pages/Periodi   

 

 שפעת  -תיים  [ אחוזי חיסון עובדי מערכת הבריאות דוחות שנ33]

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/12/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%A0%D7%95%

-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-D7%AA

-%D7%A0%D7%92%D7%93-D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D%

7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA.pdfD%  

 

 התחסנו בצוות רפואי  24%[ רק 34]

tps://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_Vaccine.pdfht 

 

 תגובה של פאניקה"  –[  מנהלי בתי חולים נגד גמזו: "אנחנו לא על סף קריסה, הידוק של הסגר 35]

שהתפוסה במחלקות הקורונה בחלק מבתי החולים בירושלים ובאזור גוש   מנתונים של משרד הבריאות עולה“

• אלא שכבר ביום שני דיווחנו כי בתי חולים טוענים שהתפוסה אצלם נמוכה   120%-130%דן עומדת על  

ספיקה, מנוסים בעומס במיון" •  -וכעת מנהלי המרכזים הרפואיים אומרים: "אנחנו לא קרובים לאי –בהרבה 

 יואב אבן ו המנהלים על האפשרות שהסגר יהודק”  וזה מה שאמר

923f2d43477b471027.htm-lifestyle/2020_q3/Article-https://www.mako.co.il/news 

 

 במסדרונות, רופאים קורסים: "אי אפשר לשתוק עוד" : חולים  2019[  36]

https://m.ynet.co.il/Articles/5450978 

לים: "המצב בחדרי המיון מסוכן. הם נדרשים לעשות מדי יום את  הרופאים המתמחים בבתי החו  :2018

 הבחירה הבלתי אפשרית ולהחליט במי מהחולים לטפל קודם." 

https://m.ynet.co.il/Articles/5078652 

עצמם בתי החולים בכל הארץ מדווחים על עומסים אדירים, צוותים שקורסים וחולים שמוצאים    :2017

 https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3711699מאושפזים במסדרון  

שעות עם מלריה במיון "נגמרו המיטות עומס אדיר בבתי החולים בחיפה חלק מבתי החולים   40 :2016

 https://m.ynet.co.il/articles/4763417"    200%בתפוסה של 

ם. בבית החולים רמב״ם בחיפה  בתי־החולים הציבוריים קורסישוב חדרי המיון ומחלקות האשפוז ב :2015

, ואילו בבית החולים שיבא בתל  200%ובבית החולים סורוקה בבאר שבע, התפוסה בחדר המיון עברה את ה־

 !!!! 350%השומר היא הגיעה ל־ 

-%D7%9C%D7%90-/2015/02/%D7%96%D7%95s://socialism.org.il/maavakhttp

-%D7%96%D7%95-%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%AA

D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA% 

 קריסת מערכות: “חולה שמוגדר קשה מחכה שש שעות לטיפול"  :2013

-https://forbes.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA

-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-5%D7%AA%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%9%D7
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-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%93%D7%A8

%D7%A9-%D7%A9%D7%A9-D7%9E%D7%97%D7%9B%D7%94% / 

 בתי חולים קורסים מעומס: כרמל סגר את המיון, סורוקה קורא לא להגיע.  : 2012

https://13news.co.il/item/news/domestic/ntr-856897 

"ילדים מאושפזים במסדרון? לא זכור לי מצב כזה" רופאים לחוצים, אחיות שכורעות תחת העומס,    :2011

 תפוסה"  200%הילדים בבי"ח וולפסון. עם כמעט   וילדים שמאושפזים במסדרון: ככה נראים מיון ומחלקת

https://m.ynet.co.il/Articles/4008321 

ירים חולים למרכז. תפוסת המיטות במחלקות הפנימיות של בתי  מעב  -עומס אדיר בבתי"ח בדרום  :2010

ים  חול   2החולים סורוקה, ברזילי, קפלן ואסף הרופא הגיעה לשיא חדש: בחלק מהמחלקות מאושפזים פי 

 מהקיבולת המקסימלית. משרד הבריאות הורה למד"א: הפנו חולים שאינם בסכנת חיים לבתי חולים במרכז. 

https://m.ynet.co.il/Articles/3941790 

 

[37 ]CDC IFR FLU ILI 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html 

 

[38 ]CDC IFR COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html#table-1 

 

[ סיכון יחסי שפעת מול  קורונה, דוגמא:   39]

ontent/cmaj/early/2021/02/10/cmaj.202795.full.pdfhttps://www.cmaj.ca/c   

 

 [ סרולוגיה איטליה 40]

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingu

a=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5012   

 

 https://serotracker.com/en/Explore[ סרולוגיה בעולם:   41]

 

 23.2.2021[ סקרי נוגדנים בישראל. ראה לדוגמא: כלכליסט. 42]

ן הרשמי... בתום מדגם סרולוגי ראשון בישראל, חוקרים מעריכים  מהנתו   4.5“שיעור הנדבקים בקורונה גדול פי  

של הנגיף  אלף נדבקו בקורונה. חוקרים בצוות המייעץ למשרד הבריאות מעריכים כי שיעור החשיפה    200כי  

 פי עשרה ויותר ממספר החולים המאומתים"   - מהאוכלוסייה  2%-3%עומד על 

3895132,00.html-les/0,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/local/artic  

1.8888445-https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium   

 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484סטנפורד, סגרים לא מועילים:   [ 43]

 

 es/s41598https://www.nature.com/articl-1-28409-021מחקר חדש בנייצ'ר, סגרים לא מועילים:  

 

 https://www.kan.org.il/item/?itemid=97590[ מכתב המועצה למנהלי בתי בתי חולים:  44]

 

 eters.info/coronavirushttps://www.worldomמספר גלובלי:   - [ מקרים ומתים 45]
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 [ שיעורי התחסנות בישראל:46]

mmittee/IDAC/Documents/CSV_23102018.pdfhttps://www.health.gov.il/Services/Co 

 

[47 ]https://ourworldindata.org/vaccination 

 

 [ ירידה בשיעור המתחסנים בעקבות ניסיון כפיית חיסון בבריטניה 48]

UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Documents/4th/190_4th.pdfhttps://www.health.gov.il/ 

 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27344291[ חוסר אימון וירידה בשיעור התחסנות:  49]

 

 Vaccine induced herd immunity vs. infection induced herd immunity[  בריטון טרפמן: 50]

https://science.sciencemag.org/content/369/6505/846.full 

 

 " 090555_210216_2021בפברואר   16"תמצ קורונה  16.2.2021[ לדוגמא, פרסום משרד הבריאות 51]

https://t.me/MOHreport/7592 

 

 גלים, ללא סגרים, בעקבות התפתחות חסינות קהילתית  [ דעיכות52]

-ncystringe-data.org/grapher/covidhttps://ourworldin

-02-index?tab=chart&stackMode=absolute&time=2020

3..latest&country=HRV~JPN~SRB&region=World2 

prefectures-https://covid19japan.com/#all 

 

 

 אנשי צוות מחוסנים מאותה מחלקה נדבקו בקורונה"   4 [ “מקרה נדיר בשיבא:53]

https://www.ynet.co.il/news/article/Hy6ZeAw7O 
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Sheba Medical Center, Israel 
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✓ In-charge on all pharmacoeconomic unit  activities 

✓ Leading and implementing economic evaluation in health technology 
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✓ Pharmacovigilance 
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Tel-Hashomer, Israel. 
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Course Introduction to Bioinformatics  
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1. Stein D, Goldberg N, Domachevsky L, Bernstine H, Nidam M, Abadi-Korek I, Guindy 

M, Sosna J, Groshar D. Quantitative biomarkers for liver metastases: comparison of MRI 

diffusion-weighted imaging heterogeneity index and fluorine-18-fluoro-deoxyglucose 

standardised uptake value in hybrid PET/MR. Clin Radiol. 2018 Sep;73(9):832. 

 

2. Barnea R, Weiss Y, Abadi-Korek I, Shemer J. The epidemiology and economic burden 

of hip fractures in Israel. Isr J Health Policy Res. 2018 Aug 2;7(1):38. 

 

3. Bernstine H, Domachevsky L, Nidam M, Goldberg N, Abadi-Korek I, Shpilberg O, 

Groshar D. 18F-FDG PET/MR imaging of lymphoma nodal target lesions: Comparison 

of PET standardized uptake value (SUV) with MR apparent diffusion coefficient (ADC). 

Medicine (Baltimore). 2018 Apr;97(16). 

 

4. Domachevsky L, Bernstine H, Nidam M, Stein D, Goldberg N, Stern D, Abadi-Korek I, 

Groshar D. Hepatic 18F-FDG Uptake Measurements on PET/MR: Impact of Volume of 

Interest Location on Repeatability. Contrast Media Mol Imaging. 2017 May 

30;2017:8639731. 

 

5. Groshar D, Bernstine H, Goldberg N, Nidam M, Stein D, Abadi-Korek I, Domachevsky 

L. Reproducibility and repeatability of same-day two sequential FDG PET/MR and 

PET/CT. Cancer Imaging. 2017 Apr 5;17(1):11. 

 

6. Mazor RD, Savir A, Gheorghiu D, Weinstein Y, Abadi-Korek I, Shabshin N. The inter-

observer variability of breast density scoring between mammography technologists and 

breast radiologists and its effect on the rate of adjuvant ultrasound. Eur J Radiol. 2016 

May;85(5):957-62. 

 

7. Shemer J, Abadi-Korek I. Professionalism in healthcare organizations--a unique model 

in the Assuta Medical Centers Network. Harefuah. 2015 Apr;154(4):259-62, 279, 278. 

 

8. Abadi-Korek I, Shemer J. 80 years of public-private healthcare services in Assuta. Hare-

fuah. 2015 Apr;154(4):221-3. 

 

9. Abadi-Korek I, Glazer J, Granados A, Luxenburg O, Trusheim MR, Hakak N, Shemer 

J. Personalized medicine and health economics: is small the new big? A white paper. Isr 

Med Assoc J. 2013 Oct;15(10):602-7. 

 

10. Abadi-Korek I, Shemer J. Prostate cancer: do patients understand what they choose? Isr 

Med Assoc J. 2013 Mar;15(3):176-7. 
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fuah. 2012 Jun;151(6):362-3, 377, 376. 

 

12. Tamir O, Wainstein J, Abadi-Korek I, Horowitz E, Shemer J. The patient-perceived dif-
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Sep;150(9):719-20, 751, 750. 
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22. Abadi-Korek I, Stark B, Zaizov R, Shaham J. Parental occupational exposure and the 

risk of acute lymphoblastic leukemia in offspring in Israel. J Occup Environ Med. 2006 

Feb;48(2):165-74. 
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הח"מ,   קימרוןאני  אודי  ב פרופ'  שעיינתי  לאחר  דעת,  מיום המקצועית    וחוות  בנטואיץ  צבי  פרופ'  המומחה  של 

למתווה התו הירוק, מצהיר בזאת כי הנני  הצדקה האפידמיולוגיות והווירולוגית המהווה בסיס  לעניין ה  24.03.2021

וניסיוני   מומחיותי  לאור  וזאת  האמורה,  הדעת  חוות  על  ידי  את  והאימולוגיהסומך  המיקרוביולוגיה  ,  בתחום 

 כמפורט להלן. 

 

 לראיה באתי על החתום:ו

 

 

 

 

 ________________ 

 פרופ' אודי קימרון 

  

Professional Experience 

 

  

Prof. Udi Qimron: 

 

Prof. Qimron is a microbiologist, focusing on bacterial viruses and bacteria. His Ph.D. work 

focused in Immunology (T cells against bacterial pathogens). He currently serves as the chief 

technological officer of a startup for fighting pathogens, Trobix-Bio. He is thus a competent expert 

in the field of microbiology and immunology. 

 

As an independent principal investigator at Tel Aviv University for the last 10 years, Prof. Qimron 

has led one of the most productive labs in the Faculty of Medicine (won three consecutive “Best 

Publication Award” since the prize establishment in 2015). 

 His lab published over 30 papers, many in top tier journals such as Nature, Nature Microbiology, 

PNAS and more. A recent ground-breaking study was published in Molecular Cell and featured 

on its cover page. Qimron was invited to contribute opinion or review articles by leading journals 

such as Nature, Science, Cell, and Molecular Cell, reflecting the recognition of his professional 

expertise. 

 

Qimron is recognized as a leading expert in the CRISPR-Cas field, particularly as an expert in the 

adaptation step of the bacterial immune system. As such, Qimron reviewed dozens of articles in 

recent years for top journals and was invited to numerous top conferences. As an established and 

known expert in the CRISPR-community, he was elected to co-organize the international 2016 

CRISPR meeting in Israel and the 2019 CRISPR-Technology Meeting in Germany. The European 

Research Council recognized his excellence by awarding him an ERC Starting Grant, an ERC 

Consolidator Grant, and an ERC PoC Grant. 

 

Qimron had also been appointed to head the Ph.D. program of Tel Aviv University Medical 

Faculty and recently appointed as Chair of the Department of Clinical Microbiology and 

Immunology. The authorities of Tel Aviv University recognized his achievements by promoting 

him to the among the youngest tenured Associate Professors (38 YO) and consequently among to 

the youngest Full Professors in Tel Aviv University Medical Faculty (41 YO). 
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יחזקאלי  אני הח"מ,   יואב  ב ד"ר  שעיינתי  דעת, לאחר  מיום המקצועית    וחוות  בנטואיץ  צבי  פרופ'  של המומחה 

התו הירוק, מצהיר בזאת כי הנני    למתווההצדקה האפידמיולוגיות והווירולוגית המהווה בסיס  לעניין ה  24.03.2021

, הרפואה הפנימית ומחקר חיסונים    סומך את ידי על חוות הדעת האמורה, וזאת לאור מומחיותי וניסיוני בתחום

 כמפורט להלן 

 

 ולראיה באתי על החתום:

      
            _____ ____________ 

 ד"ר יואב יחזקאלי                                                                                                                                         

 

 

 1985ד"ר לרפואה, האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים, 

 2003יהול, אוניברסיטת תל אביב,  תואר שני במנהל מערכות בריאות, הפקולטה לנ

 ינסון , בית חולים ביל 1995מומחה ברפואה פנימית, 

 , מכבי שירותי בריאות 2010התמחות על במנהל רפואי, 

   2014קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים, האוניברסיטה הפתוחה, 

 היום   -2010מרצה בתכנית לניהול מצבי חירום ואסון, אוניברסיטת ת"א 

 1989 –ממקימי צוות הטיפול במגיפות  

   1993-1994, 1988-1990 -ת ההיערכות לאיומים ביולוגיםכתיבת תורו –חיל הרפואה: ראש מדור ביולוגיה 

 חוקר וחוקר ראשי במחקרי חיסונים   

, חבר בצוות ניהול משבר במשרד הבטחון ) הצוות   2002-2005סא"ל, ראש ענף רפואת אב"ך בחיל הרפואה 
 ל אירוע ביולוגי חריג ומגפתי עפ"י החלטות הממשלה ( המנה

 הל האגף לרפואה ראשונית ומנהל מקים של מכון המחקר מנ -: קופ"ח מאוחדת 2016-2017

 מנהל מחוז דרום  -: קופ"ח מאוחדת 2013-2016

 מנהל רפואי מחוזי במחוזות צפון והשרון   -: מכבי שירותי בריאות2006-2013

 סגן מנהל בית חולים בילינסון ואחראי על ההיערכות לשעת חירום   -: מרכז רפואי רבין2000-2002

 ופא משפחה עצמאי פעיל רהיום:   -2005

 : יועץ קורונה לרופאי מכבי שרותי בריאות 2020
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ב פרופ' אשר אלחיאני,    , הח"מאני   דעתלאחר שעיינתי  בנטואיץ מיום המקצועית    וחוות  צבי  של המומחה פרופ' 

הנני    למתווה התו הירוק, מצהיר בזאת כיהצדקה האפידמיולוגיות והווירולוגית המהווה בסיס  לעניין ה  24.03.2021

 , , כמפורט להלןבריאות הציבור חוםסומך את ידי על חוות הדעת האמורה, וזאת לאור מומחיותי וניסיוני בת

  

 

 ולראיה באתי על החתום:                                                                                                                        

 

      _____ ____________ 

 פרופ' אשר אלחיאני                                                                                                                             

       

 omelhayanya@gmail.c       6263021-050  פרופ' אשר אלחיאני

  גיוס תרומות ומשאבים, ניהול תקציבים נרחבים והובלת מהלכים חוצי  -ניהול מוסדות גדולים במגזר הציבורי/ממשלתי

 ארגון.

 י שקלים בשנה. גיבוש והטמעה של אסטרטגיות, תורות ורפורמות והובלת מהלכי התייעלות בהיקף של עשרות מיליונ 

 יות בתחומי ניהול ידע, משאבי אנוש, איכות וכיו"ב.הקמת יחידות ארגוניות חדשות והטמעת מתודולוג 

  .ניהול מערכי שיווק ופיתוח עסקי, ניהול כספים ואחריות על פרויקטי בינוי ופיתוח 

  ה תחת לו"ז, תקשורת בינאישית  כושר מנהיגות ויכולת הנעה, הישגיות וחתירה למצוינות, ניהול מו"מ מורכבים, עבוד

 מעולה.

  ל חברות ציבוריות, כולל בגיבוש אסטרטגיות, ניהול השקעות, ועדות משאבי אנוש ותגמולניסיון בדירקטוריונים ש 

 

 : השכלה

 , ביה"ס לממשל ע"ש ג'ון קנדי, אוניברסיטת הארוורד.במנהל ציבורי MPAתואר : 1993-1992

 .הצטיינותב -, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית יאות הציבורבבר מלאים MPHלימודי : 1991-1990

 .בהצטיינות -, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה ב"ש התמחות ברפואת המשפחה: 1988-1984

 , אוניברסיטת בן גוריון, ב"ש. (MD) תואר שלישי ברפואה: 1980-1974

 :ניסיון תעסוקתי

 מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, אסיא שירותי בריאות  - 2013

 באוניברסיטת אריאל, הפקולטה למדעי הבריאותפרופסור לניהול                -2011

 מנכ"ל קופת חולים מאוחדת.  :  2011-2013

 מיליארד דולרים.  5 -עובדים בפריסה ארצית וניהול תקציב בהיקף של כ 8500 -ניהול ארגון המונה כ  •

 ארגון הכולל תכנון אסטרטגי מחודש, בניית מבנה ארגוני חדש והטמעת נהלי עבודה יעילים. -הובלת רה •
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פיתוח נכסים ואחריות על מאות מתקנים וחברות בת )בתי מלון, דיור מוגן, מרפאות  •

 שיניים/ספורט/משלימה(. 

 ותיה.הכפלת מדדי האיכות ומיצוב הקופה כמובילה )מקום ראשון בארץ( בשביעות הרצון של לקוח •

 .50% -הובלת מהלכים אשר הביאו לצמצום הגירעון הכספי של הארגון ב •

 

 פעמים ברציפות(.  3מנהל בית החולים מאיר )בי"ח מצטיין  :  2007-2011

 איש וניהול תקציב בהיקף של כמיליארד שקלים.  700,000 -ניהול מרכז רפואי המשרת כ •

 תיירות מרפא, חניה ועוד.  ייזום והקמה של מלונית, מרכז מסחרי, -פיתוח עסקי •

 קנדה ואירופה.גיוס תרומות ומשאבים בארץ ובקרב הקהילות היהודיות בארה"ב,  •

 הובלת מהלך חדשני של הפיכת המוסד ל'בי"ח ירוק' והטמעת תקן ראשון בישראל בנושא זה. •

 הובלה והטמעה של תכנית ראשונית בישראל לאקרדיטציה אמריקאית של בית החולים.  •

 

 מנהל מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית. :      2001-2007

 מיליארד שקלים.  2- תקציב בהיקף של כאחריות על כחצי מיליון מבוטחים וניהול  •

גיבוש אסטרטגיות, ניתוח שוק וניהול מודיעין עסקי לצורך הפריסה של שירותים לפי צורכי המגזרים  •

 השונים. 

ם מול כלל בתי החולים והפארמים ומול ספקים ונותני ניהול התקשרויות עסקיות ומו"מ מורכבי •

 שירותים.

 מיליון ₪.   40 -מיליון ₪ לעודף של כ 100 -לתו מגירעון של כשיפור משמעותי של מאזן הכספים והוב •

 מיצוב המחוז כמוביל )מקום ראשון מבין כלל המחוזות( באיכות ובשביעות הרצון של העובדים.  •

 שירותי בריאות כללית.  -)אגף( הביזור, הנהלת ראשיתראש מנהלת :      1997-2000

רות, התפעול וניהול הידע כחלק מהרפורמה של תכנון והטמעה של אסטרטגיות חדשות בתחומי השי •

 הקופה. 

 בנייה ועיצוב של מערך מידע ארגוני והובלת תכנית הכשרה כוללת לכל הדרגים הניהוליים.  •

 לשביעות רצון גבוהה של המבוטחים. פיתוח נושא השירות, בניית סקרים והובלה  •

לחה ותכניות עבודה וביצוע תקצוב היחידות, בניית מדדי הצ -הפיכת המרפאות ליחידות עסקיות •

 בקרה.

 מרפאות גדולות ברחבי הארץ. 600-הובלת תכנית איכות כלל קופתית והטמעתה בכ •

 

   אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע. סגן מנהל וראש המערך האמבולטורי, מרכז רפואי :     1993-1997

 

 הכשרות ניהוליות

 יטת בר אילן :  קורס בוררים, הפקולטה למשפטים, אוניברס2019-2020

 :   השתתפות בפורום המנכ"לים של המרכז הבינתחומי: "העולם העסקי של מחר". 2010-2013
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 המרכז הבינתחומי, הרצליה. :   תכנית ניהול להנהלות בכירות, היחידה להכשרת מנהלים, 2010-2011

 ש  ליאון רקנאטי.                                               הפקולטה לניהול, ביה"ס למנהל עסקים ע" -:   תכנית ניהול להנהלות בכירות2008-2009

 המרכז הישראלי לניהול.   -:   קורס דירקטורים2005         

 פעילות ציבורית 

 דירקטוריון בנק דיסקונט חבר      2018 - 2016

דת מחקר, חבר ועדת  חבר דירקטוריון בתי"ח הדסה; יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדת מחשוב, יו"ר וע    -  2014

 השקעות

 :  חבר האספה הכללית זק"א  2017 -2014

 :  חבר דירקטוריון קופת חולים מאוחדת.2013-2011

 ' לתמיכה באנשים עם מוגבלויות. :  חבר מועצת המנהלים של ארגון 'צ'יימס2018 -2009

 כיום:  חבר בחבר הנאמנים של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות.   -2007

 כיום:  חבר בצוות בריאות, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.    -2002

 : חבר מועצת המנהלים של 'כללית מושלם'. 2008- 2006

 : יו"ר המועצה הלאומית לבריאות בקהילה. 2008 -2005

 :  יו"ר כנס ים המלח למדיניות בריאות )נושא הכנס: אורח חיים בריא(.2006         

 בר המועצה הלאומית לבריאות בקהילה, יו"ר ועדת הסטנדרטים והאיכות. :  ח2006-1996

 .ISEF:  חבר הועד המנהל 1994-1997

 סדי פרויקט פר"ח, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. :  ממיי1977         

 :  חבר המועצה להשכלה גבוהה.  1975-1981

 מינויים אקדמיים 

 רפואה, אוניברסיטת אריאל : קבלת תואר פרופסור מן המניין במדעי ה2016

 : קבלת תואר פרופסור חבר במדעי הרפואה, אוניברסיטת אריאל.2011

 אביב.  -המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל: קבלת תואר מרצה בכיר, 2009

 : קבלת תואר מרצה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון.1991

 עי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון.: קבלת תואר מדריך, הפקולטה למד1981
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 2020דצמבר  08                
 467317120סימוכין:                 
 )במענה: ציין סימוכין(                 

 
 
 

   COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2אישור יבוא ושימוש לחיסון הנדון: 
 ן ומניעת המחלהע"י חיסו COVID-19לטיפול במגיפת     

 
 
 

תקנה   לפי  סמכותי  התשמ"ו29בתוקף  )תכשירים(,  הרוקחים  לתקנות  בדבר  1986-)א(  להודעה  ובהתאם   ,
שבנדון   התכשיר  לייבוא  הסכמתי  את  בזאת  נותן  אני  )תכשירים(,  הרוקחים  תקנות  לפי  המנהל  הסכמת 

 )חיסון של חברת פייזר לנגיף הקורונה החדש(: 
 

דצמבר   .1 ה  2019באמצע  המחלה  החלה  של  הקורונה    , COVID 19תפרצות  נגיף  ע"י  הנגרמת 
ביום    SARS- Cov-2החדש) "הנגיף"(.  "המחלה";  ידי    27.1.2020)להלן:  על  הנגרמת  המחלה  הוכרזה 

(  1)20נגיף הקורונה כמחלה מידבקת מסוכנת שקיימת בעטייה סכנה חמורה לבריאות הציבור, לפי סעיף  
בריאות העם,   ביום  1940לפקודת  נגיף    1.3.20.  ע"י  הנגרמת  על המחלה  העולמי  הבריאות  הכריז ארגון 

 הקורונה החדש כעל מגיפה.  
 
ליום   .2 מיום  הגדל  חולים  ובמספר  מרובה  בתחלואה  מתאפיין  הנגיף  מהתפרצות  הנובע  הגלובלי  המשבר 

  לא ידוע הטיפול   -בעקומה לוגריתמית. מטיבה של התחלואה, שלא הייתה מוכרת עד לפני מספר חודשים 
 בה, ואין תכשירים רשומים המיועדים להילחם במחולל שלה.

 
צפויים   .3 והפרסומים  המסודרים  המחקרים  ומחקר.  התהוות  בהליכי  נמצא  אפשריים  טיפולים  על  מידע 

התפשטות   למנוע  מנת  על  כעת  כבר  בחיסונים  להצטייד  בישראל  הבריאות  מערכת  על  בהמשך.  להגיע 
ב והחולים  והכלכלה    COVID-19-הנדבקים  החינוך  מערכות  הישראלי,  המשק  של  חזרה  ולאפשר 

 לפעילות סדירה. 

 

, קובע כי לא ייצר אדם ולא ישווק תכשיר,  1981-א)ב( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א47סעיף   .4
ולא יורה על שימוש בו, אלא אם כן הוא תכשיר רשום ובהתאם לרישום ולפקודה. על אף האמור בסעיף  

כל ולאור  תקנה    זה,  מכוח  לי  המוקנית  בסכמות  שימוש  לעשות  החלטתי  לעיל,  לתקנות  29האמור  )א( 
תקנה   להוראות  בהתאם  שבנדון,  בתכשיר  ושימוש  לייבוא  הסכמתי  את  ולתת  )תכשירים(,  הרוקחים 

לחלק ב' בהודעה בדבר הסכמת המנהל "תכשיר המיועד    9( לתקנות הרוקחים )תכשירים( וסעיף  9)א()29
תרופתי ניתנת    לטיפול  זו  החלטתי  מידבקת".  או  אפידמית  מחלה  של  במקרה  המדינה  תושבי  להגנת 

ה בתיק  פייזר  חברת  ידי  על  שהועבר  המידע  על  מרשויות  EUA-בהתבסס  מידע  מדעיים,  פרסומים   ,
 רגולטוריות אחרות, וכן בהתבסס על התייעצויות עם הגורמים הרלוונטיים. 

 
הב .5 את  ויהווה  שוטף,  באופן  יעודכן  סעיף  המסמך  לפי  לאישור  הרוקחים  9)א()  29סיס  לתקנות   )

 גם בהמשך. 1986-)תכשירים(, התשמ"ו
 

 , כבוד רבב
 
 

 פרופ' חזי לוי 
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FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE 
(VACCINATION PROVIDERS)

EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF
THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued an Emergency Use 
Authorization (EUA) to permit the emergency use of the unapproved product, 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, for active immunization to prevent 
COVID-19 in individuals 16 years of age and older.

SUMMARY OF INSTRUCTIONS FOR COVID-19 VACCINATION PROVIDERS

Vaccination providers enrolled in the federal COVID-19 Vaccination Program must 
report all vaccine administration errors, all serious adverse events, cases of 
Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) in adults and children, and cases of 
COVID-19 that result in hospitalization or death following administration of 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. See “MANDATORY REQUIREMENTS FOR 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE ADMINISTRATION UNDER 
EMERGENCY USE AUTHORIZATION” for reporting requirements.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is a suspension for intramuscular injection
administered as a series of two doses (0.3 mL each) 3 weeks apart.

See this Fact Sheet for instructions for preparation and administration. This Fact 
Sheet may have been updated. For the most recent Fact Sheet, please see 
www.cvdvaccine.com.

For information on clinical trials that are testing the use of the Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine for active immunization against COVID-19, please see 
www.clinicaltrials.gov. 

DESCRIPTION OF COVID-19 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the 
novel coronavirus, SARS-CoV-2, that appeared in late 2019. It is predominantly a 
respiratory illness that can affect other organs. People with COVID-19 have 
reported a wide range of symptoms, ranging from mild symptoms to severe illness. 
Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. Symptoms may 
include: fever or chills; cough; shortness of breath; fatigue; muscle or body aches; 
headache; new loss of taste or smell; sore throat; congestion or runny nose; 
nausea or vomiting; diarrhea.
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DOSAGE AND ADMINISTRATION

Storage and Handling

During storage, minimize exposure to room light, and avoid exposure to direct 
sunlight and ultraviolet light.

Do not refreeze thawed vials.

Frozen Vials Prior to Use

Cartons of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Multiple Dose Vials arrive in 
thermal containers with dry ice. Once received, remove the vial cartons 
immediately from the thermal container and preferably store in an ultra-low 
temperature freezer between -80ºC to -60ºC (-112ºF to -76ºF) until the expiry date 
printed on the label. Alternatively, vials may be stored at -25°C to -15°C (-13°F to 
5°F) for up to 2 weeks. Vials must be kept frozen and protected from light until 
ready to use. Vials stored at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F) for up to 2 weeks may 
be returned one time to the recommended storage condition of -80ºC to -60ºC 
(-112ºF to -76ºF). Total cumulative time the vials are stored at -25°C to -15°C 
(-13°F to 5°F) should be tracked and should not exceed 2 weeks.

If an ultra-low temperature freezer is not available, the thermal container in which 
the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine arrives may be used as temporary storage 
when consistently re-filled to the top of the container with dry ice. Refer to the 
re-icing guidelines packed in the original thermal container for instructions 
regarding the use of the thermal container for temporary storage. The thermal 
container maintains a temperature range of -90ºC to -60ºC (-130ºF to -76ºF). 
Storage of the vials between -96°C to -60°C (-141°F to -76°F) is not considered an 
excursion from the recommended storage condition.

Transportation of Frozen Vials 

If local redistribution is needed and full cartons containing vials cannot be 
transported at -90°C to -60°C (-130°F to -76°F), vials may be transported at -25°C 
to -15°C (-13°F to 5°F). Any hours used for transport at -25°C to -15°C (-13°F to 
5°F) count against the 2-week limit for storage at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F).
Frozen vials transported at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F) may be returned one time 
to the recommended storage condition of -80ºC to -60ºC (-112ºF to -76ºF).

Thawed Vials Before Dilution

Thawed Under Refrigeration
Thaw and then store undiluted vials in the refrigerator [2ºC to 8ºC (35ºF to 46ºF)] 
for up to 5 days (120 hours). A carton of 25 vials or 195 vials may take up to 2 or 
3 hours, respectively, to thaw in the refrigerator, whereas a fewer number of vials 
will thaw in less time.
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Thawed at Room Temperature
For immediate use, thaw undiluted vials at room temperature [up to 25ºC (77ºF)] for 
30 minutes. Thawed vials can be handled in room light conditions. Vials must reach 
room temperature before dilution.

Undiluted vials may be stored at room temperature for no more than 2 hours.

Transportation of Thawed Vials 

Available data support transportation of one or more thawed vials at 2°C to 8°C 
(35°F to 46°F) for up to 12 hours. Any hours used for transport at 2°C to 8°C (35°F 
to 46°F) count against the 120-hour limit for storage at 2°C to 8°C (35°F to 46°F).

Vials After Dilution

 After dilution, store vials between 2°C to 25°C (35°F to 77°F) and use within 
6 hours from the time of dilution.

 During storage, minimize exposure to room light, and avoid exposure to 
direct sunlight and ultraviolet light.

 Any vaccine remaining in vials must be discarded after 6 hours.
 Do not refreeze. 

Dosing and Schedule

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is administered intramuscularly as a 
series of two doses (0.3 mL each) 3 weeks apart.

There are no data available on the interchangeability of the Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine with other COVID-19 vaccines to complete the vaccination 
series. Individuals who have received one dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine should receive a second dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to 
complete the vaccination series.

Dose Preparation

Prior to Dilution
 The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Multiple Dose Vial contains a 

volume of 0.45 mL, supplied as a frozen suspension that does not contain
preservative. Each vial must be thawed and diluted prior to administration. 

 Vials may be thawed in the refrigerator [2ºC to 8ºC (35ºF to 46ºF)] or at room 
temperature [up to 25ºC (77ºF)] (see Storage and Handling).

 Refer to thawing instructions in the panels below.

Dilution
Dilute the vial contents using 1.8 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (not 
provided) to form the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. ONLY use 0.9% Sodium 
Chloride Injection, USP as the diluent. This diluent is not packaged with the vaccine 
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and must be sourced separately. Do not use bacteriostatic 0.9% Sodium Chloride 
Injection or any other diluent. Do not add more than 1.8 mL of diluent.

After dilution, one vial contains 6 doses of 0.3 mL. Vial labels and cartons may 
state that after dilution, a vial contains 5 doses of 0.3 mL. The information in this 
Fact Sheet regarding the number of doses per vial after dilution supersedes the 
number of doses stated on vial labels and cartons.

 Refer to dilution and dose preparation instructions in the panels below.

THAWING PRIOR TO DILUTION

 Thaw vial(s) of Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine before use either 
by:
o Allowing vial(s) to thaw in the 

refrigerator [2ºC to 8ºC (35ºF to 
46ºF)]. A carton of vials may take up 
to 3 hours to thaw, and thawed vials 
can be stored in the refrigerator for 
up to five days (120 hours).

o Allowing vial(s) to sit at room 
temperature [up to 25ºC (77ºF)] for 
30 minutes.

 Using either thawing method, vials
must reach room temperature before 
dilution and must be diluted within 
2 hours.

 Before dilution invert vaccine vial 
gently 10 times. 

 Do not shake.
 Inspect the liquid in the vial prior to 

dilution. The liquid is a white to off-
white suspension and may contain 
white to off-white opaque amorphous 
particles.

 Do not use if liquid is discolored or if 
other particles are observed.
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DILUTION

 Obtain sterile 0.9% Sodium Chloride 
Injection, USP. Use only this as the 
diluent.

 Using aseptic technique, withdraw 
1.8 mL of diluent into a transfer syringe 
(21-gauge or narrower needle).

 Cleanse the vaccine vial stopper with a 
single-use antiseptic swab. 

 Add 1.8 mL of 0.9% Sodium Chloride 
Injection, USP into the vaccine vial.

 Equalize vial pressure before removing 
the needle from the vial by withdrawing 
1.8 mL air into the empty diluent 
syringe.

 Gently invert the vial containing the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
10 times to mix. 

 Do not shake.
 Inspect the vaccine in the vial.
 The vaccine will be an off-white 

suspension. Do not use if vaccine is 
discolored or contains particulate 
matter.
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 Record the date and time of dilution on 
the Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine vial label.

 Store between 2°C to 25°C (35°F to 
77°F).

 Discard any unused vaccine 6 hours 
after dilution.

PREPARATION OF INDIVIDUAL 0.3 mL DOSES OF PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE

 Using aseptic technique, cleanse the 
vial stopper with a single-use antiseptic 
swab, and withdraw 0.3 mL of the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
preferentially using a low dead-volume 
syringe and/or needle.

 Each dose must contain 0.3 mL of 
vaccine.

 If the amount of vaccine remaining in 
the vial cannot provide a full dose of 
0.3 mL, discard the vial and any 
excess volume.

 Administer immediately. 

Administration 

Visually inspect each dose in the dosing syringe prior to administration. The 
vaccine will be an off-white suspension. During the visual inspection, 

 verify the final dosing volume of 0.3 mL.
 confirm there are no particulates and that no discoloration is observed. 
 do not administer if vaccine is discolored or contains particulate matter.

Administer the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine intramuscularly.

After dilution, vials of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine contain six doses of 
0.3 mL of vaccine. Low dead-volume syringes and/or needles can be used to 
extract six doses from a single vial. If standard syringes and needles are used, 
there may not be sufficient volume to extract a sixth dose from a single vial. 
Irrespective of the type of syringe and needle:

118



Revised: 25 February 2021 7

 Each dose must contain 0.3 mL of vaccine.
 If the amount of vaccine remaining in the vial cannot provide a full dose of

0.3 mL, discard the vial and content.
 Do not pool excess vaccine from multiple vials.

Contraindications

Do not administer Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to individuals with known 
history of a severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (see Full EUA Prescribing Information).

Warnings

Appropriate medical treatment used to manage immediate allergic reactions must 
be immediately available in the event an acute anaphylactic reaction occurs 
following administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. 

Monitor Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine recipients for the occurrence of 
immediate adverse reactions according to the Centers for Disease Control and 
Prevention guidelines (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-
considerations/managing-anaphylaxis.html).

Immunocompromised persons, including individuals receiving immunosuppressant 
therapy, may have a diminished immune response to the Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine may not protect all vaccine recipients.

Adverse Reactions

Adverse Reactions in Clinical Trials
Adverse reactions following the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine that have 
been reported in clinical trials include injection site pain, fatigue, headache, muscle 
pain, chills, joint pain, fever, injection site swelling, injection site redness, nausea, 
malaise, and lymphadenopathy (see Full EUA Prescribing Information). 

Adverse Reactions in Post Authorization Experience
Severe allergic reactions, including anaphylaxis, and other hypersensitivity 
reactions (e.g., rash, pruritus, urticaria, angioedema) have been reported following 
administration of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine during mass vaccination 
outside of clinical trials.

Additional adverse reactions, some of which may be serious, may become 
apparent with more widespread use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.
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Use with Other Vaccines

There is no information on the co-administration of the Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine with other vaccines.

INFORMATION TO PROVIDE TO VACCINE RECIPIENTS/CAREGIVERS

As the vaccination provider, you must communicate to the recipient or their 
caregiver, information consistent with the “Fact Sheet for Recipients and 
Caregivers” (and provide a copy or direct the individual to the website 
www.cvdvaccine.com to obtain the Fact Sheet) prior to the individual receiving 
each dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, including:

 FDA has authorized the emergency use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine, which is not an FDA-approved vaccine.

 The recipient or their caregiver has the option to accept or refuse 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

 The significant known and potential risks and benefits of Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine, and the extent to which such risks and benefits are 
unknown.

 Information about available alternative vaccines and the risks and benefits of 
those alternatives.

For information on clinical trials that are testing the use of the Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine to prevent COVID-19, please see www.clinicaltrials.gov.

Provide a vaccination card to the recipient or their caregiver with the date when the 
recipient needs to return for the second dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine.

Provide the v-safe information sheet to vaccine recipients/caregivers and 
encourage vaccine recipients to participate in v-safe. V-safe is a new voluntary 
smartphone-based tool that uses text messaging and web surveys to check in with 
people who have been vaccinated to identify potential side effects after COVID-19 
vaccination. V-safe asks questions that help CDC monitor the safety of COVID-19 
vaccines. V-safe also provides second-dose reminders if needed and live 
telephone follow-up by CDC if participants report a significant health impact 
following COVID-19 vaccination. For more information, visit: www.cdc.gov/vsafe.

MANDATORY REQUIREMENTS FOR PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE
ADMINISTRATION UNDER EMERGENCY USE AUTHORIZATION

In order to mitigate the risks of using this unapproved product under EUA and to 
optimize the potential benefit of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, the following 
items are required. Use of unapproved Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for 
active immunization to prevent COVID-19 under this EUA is limited to the following 
(all requirements must be met):
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1. Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is authorized for use in individuals 
16 years of age and older.

2. The vaccination provider must communicate to the individual receiving the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine or their caregiver, information 
consistent with the “Fact Sheet for Recipients and Caregivers” prior to the 
individual receiving Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. 

3. The vaccination provider must include vaccination information in the 
state/local jurisdiction’s Immunization Information System (IIS) or other 
designated system. 

4. The vaccination provider is responsible for mandatory reporting of the 
following to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS):

 vaccine administration errors whether or not associated with an 
adverse event, 

 serious adverse events* (irrespective of attribution to vaccination),
 cases of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) in adults and 

children, and
 cases of COVID-19 that result in hospitalization or death. 

Complete and submit reports to VAERS online at
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. For further assistance with reporting 
to VAERS call 1-800-822-7967. The reports should include the words 
“Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA” in the description section of the 
report. 

5. The vaccination provider is responsible for responding to FDA requests for 
information about vaccine administration errors, adverse events, cases of 
MIS in adults and children, and cases of COVID-19 that result in 
hospitalization or death following administration of Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine to recipients.

* Serious adverse events are defined as:
 Death;
 A life-threatening adverse event;
 Inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization;
 A persistent or significant incapacity or substantial disruption of the ability to 

conduct normal life functions;
 A congenital anomaly/birth defect;
 An important medical event that based on appropriate medical judgement 

may jeopardize the individual and may require medical or surgical 
intervention to prevent one of the outcomes listed above.

121

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html


Revised: 25 February 2021 10

OTHER ADVERSE EVENT REPORTING TO VAERS AND PFIZER INC.

Vaccination providers may report to VAERS other adverse events that are not 
required to be reported using the contact information above. 

To the extent feasible, report adverse events to Pfizer Inc. using the contact 
information below or by providing a copy of the VAERS form to Pfizer Inc.

Website Fax number Telephone number

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985

ADDITIONAL INFORMATION 

For general questions, visit the website or call the telephone number provided 
below. 

To access the most recent Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Fact Sheets, 
please scan the QR code provided below.

Global website Telephone number

www.cvdvaccine.com

1-877-829-2619

(1-877-VAX-CO19)

AVAILABLE ALTERNATIVES

There is no approved alternative vaccine to prevent COVID-19. There may be 
clinical trials or availability under EUA of other COVID-19 vaccines. 

AUTHORITY FOR ISSUANCE OF THE EUA

The Secretary of Health and Human Services (HHS) has declared a public health 
emergency that justifies the emergency use of drugs and biological products during 
the COVID-19 pandemic. In response, FDA has issued an EUA for the unapproved 
product, Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, for active immunization against 
COVID-19 in individuals 16 years of age and older.

FDA issued this EUA, based on Pfizer-BioNTech’s request and submitted data.

Although limited scientific information is available, based on the totality of the 
scientific evidence available to date, it is reasonable to believe that the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine may be effective for the prevention of 
COVID-19 in individuals as specified in the Full EUA Prescribing Information. 
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This EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine will end when the Secretary 
of HHS determines that the circumstances justifying the EUA no longer exist or 
when there is a change in the approval status of the product such that an EUA is 
no longer needed.

For additional information about Emergency Use Authorization visit FDA at: 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-
and-policy-framework/emergency-use-authorization.

The Countermeasures Injury Compensation Program

The Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) is a federal program 
that has been created to help pay for related costs of medical care and other 
specific expenses to compensate people injured after use of certain medical 
countermeasures. Medical countermeasures are specific vaccines, medications, 
devices, or other items used to prevent, diagnose, or treat the public during a public 
health emergency or a security threat. For more information about CICP regarding 
the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine used to prevent COVID-19, visit 
www.hrsa.gov/cicp, email cicp@hrsa.gov, or call: 1-855-266-2427.

Manufactured by
Pfizer Inc., New York, NY 10017 

Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

LAB-1450-6.0
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END SHORT VERSION FACT SHEET
Long Version (Full EUA Prescribing Information) Begins On Next Page 
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FULL EMERGENCY USE 
AUTHORIZATION (EUA) PRESCRIBING 
INFORMATION

PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE

FULL EMERGENCY USE AUTHORIZATION 
PRESCRIBING INFORMATION: CONTENTS*

1 AUTHORIZED USE
2 DOSAGE AND ADMINISTRATION

2.1 Preparation for Administration
2.2 Administration Information
2.3 Vaccination Schedule for Individuals 16 Years of Age and Older

3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS
4 CONTRAINDICATIONS
5 WARNINGS AND PRECAUTIONS

5.1 Management of Acute Allergic Reactions
5.2 Altered Immunocompetence 
5.3 Limitation of Effectiveness

6 OVERALL SAFETY SUMMARY
6.1 Clinical Trials Experience
6.2 Post Authorization Experience

8 REQUIREMENTS AND INSTRUCTIONS FOR REPORTING 
ADVERSE EVENTS AND VACCINE ADMINISTRATION 
ERRORS

10 DRUG INTERACTIONS
11 USE IN SPECIFIC POPULATIONS

11.1 Pregnancy
11.2 Lactation
11.3 Pediatric Use
11.4 Geriatric Use

13 DESCRIPTION
14 CLINICAL PHARMACOLOGY

14.1 Mechanism of Action
18 CLINICAL TRIAL RESULTS AND SUPPORTING DATA FOR 

EUA
18.1 Efficacy in Participants 16 Years of Age and Older

19 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING
20 PATIENT COUNSELING INFORMATION 
21 CONTACT INFORMATION

* Sections or subsections omitted from the full emergency use authorization 
prescribing information are not listed.
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FULL EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) PRESCRIBING INFORMATION

1 AUTHORIZED USE

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is authorized for use under an Emergency Use Authorization (EUA) for 
active immunization to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individuals 16 years of age and older.

2 DOSAGE AND ADMINISTRATION

For intramuscular injection only.

2.1 Preparation for Administration

Prior to Dilution

 The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Multiple Dose Vial contains a volume of 0.45 mL, supplied 
as a frozen suspension that does not contain preservative. Each vial must be thawed and diluted prior to 
administration.

 Vials may be thawed in the refrigerator [2ºC to 8ºC (35ºF to 46ºF)] or at room temperature [up to 25ºC 
(77ºF)] [see How Supplied/Storage and Handling (19)].

 Refer to thawing instructions in the panels below.

Dilution

 Dilute the vial contents using 1.8 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (not provided) to form 
the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Do not add more than 1.8 mL of diluent.

 ONLY use 0.9% Sodium Chloride Injection, USP as the diluent. This diluent is not packaged with the 
vaccine and must be sourced separately. Do not use bacteriostatic 0.9% Sodium Chloride Injection or 
any other diluent. 

 After dilution, one vial contains 6 doses of 0.3 mL. Vial labels and cartons may state that after dilution, 
a vial contains 5 doses of 0.3 mL. The information in this Full EUA Prescribing Information regarding
the number of doses per vial after dilution supersedes the number of doses stated on vial labels and 
cartons.

 Refer to dilution and dose preparation instructions in the panels below.
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THAWING PRIOR TO DILUTION

 Thaw vial(s) of Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine before use either by:
o Allowing vial(s) to thaw in the refrigerator [2ºC 

to 8ºC (35ºF to 46ºF)]. A carton of vials may take 
up to 3 hours to thaw, and thawed vials can be 
stored in the refrigerator for up to five days 
(120 hours).

o Allowing vial(s) to sit at room temperature [up to 
25ºC (77ºF)] for 30 minutes.

 Using either thawing method, vials must reach room 
temperature before dilution and must be diluted 
within 2 hours.

 Before dilution invert vaccine vial gently 10 times.
 Do not shake.
 Inspect the liquid in the vial prior to dilution. The 

liquid is a white to off-white suspension and may 
contain white to off-white opaque amorphous 
particles.

 Do not use if liquid is discolored or if other particles 
are observed.

DILUTION

 Obtain sterile 0.9% Sodium Chloride Injection, 
USP. Use only this as the diluent.

 Using aseptic technique, withdraw 1.8 mL of diluent 
into a transfer syringe (21-gauge or narrower 
needle).

 Cleanse the vaccine vial stopper with a single-use 
antiseptic swab.

 Add 1.8 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection, 
USP into the vaccine vial.
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 Equalize vial pressure before removing the needle 
from the vial by withdrawing 1.8 mL air into the 
empty diluent syringe.

 Gently invert the vial containing the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 10 times to 
mix. 

 Do not shake.
 Inspect the vaccine in the vial.
 The vaccine will be an off-white suspension. Do not 

use if vaccine is discolored or contains particulate 
matter.

 Record the date and time of dilution on the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine vial label. 

 Store between 2°C to 25°C (35°F to 77°F). 
 Discard any unused vaccine 6 hours after dilution.
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PREPARATION OF INDIVIDUAL 0.3 mL DOSES OF PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE

 Using aseptic technique, cleanse the vial stopper 
with a single-use antiseptic swab, and withdraw 
0.3 mL of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
preferentially using low dead-volume syringes 
and/or needles.

 Each dose must contain 0.3 mL of vaccine.
 If the amount of vaccine remaining in the vial 

cannot provide a full dose of 0.3 mL, discard the 
vial and any excess volume.

 Administer immediately. 

2.2 Administration Information

Visually inspect each dose in the dosing syringe prior to administration. The vaccine will be an off-white 
suspension. During the visual inspection, 

 verify the final dosing volume of 0.3 mL.
 confirm there are no particulates and that no discoloration is observed.
 do not administer if vaccine is discolored or contains particulate matter.

Administer the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine intramuscularly.

After dilution, vials of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine contain six doses of 0.3 mL of vaccine. Low 
dead-volume syringes and/or needles can be used to extract six doses from a single vial. If standard syringes 
and needles are used, there may not be sufficient volume to extract a sixth dose from a single vial. Irrespective 
of the type of syringe and needle:

 Each dose must contain 0.3 mL of vaccine.
 If the amount of vaccine remaining in the vial cannot provide a full dose of 0.3 mL, discard the vial and 

any excess volume. 
 Do not pool excess vaccine from multiple vials.

2.3 Vaccination Schedule for Individuals 16 Years of Age and Older

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is administered intramuscularly as a series of two doses (0.3 mL 
each) three weeks apart.

There are no data available on the interchangeability of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine with other 
COVID-19 vaccines to complete the vaccination series. Individuals who have received one dose of 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine should receive a second dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to 
complete the vaccination series.

3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is a suspension for injection. After preparation, a single dose is 0.3 mL.
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4 CONTRAINDICATIONS

Do not administer Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to individuals with known history of a severe allergic 
reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine [see Description 
(13)].

5 WARNINGS AND PRECAUTIONS

5.1 Management of Acute Allergic Reactions

Appropriate medical treatment used to manage immediate allergic reactions must be immediately available in 
the event an acute anaphylactic reaction occurs following administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine.

Monitor Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine recipients for the occurrence of immediate adverse reactions 
according to the Centers for Disease Control and Prevention guidelines (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-
19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html).

5.2 Altered Immunocompetence

Immunocompromised persons, including individuals receiving immunosuppressant therapy, may have a 
diminished immune response to the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

5.3 Limitation of Effectiveness

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine may not protect all vaccine recipients.

6 OVERALL SAFETY SUMMARY

It is MANDATORY for vaccination providers to report to the Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS) all vaccine administration errors, all serious adverse events, cases of Multisystem
Inflammatory Syndrome (MIS) in adults and children, and hospitalized or fatal cases of COVID-19 
following vaccination with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. To the extent feasible, provide a 
copy of the VAERS form to Pfizer Inc. Please see the REQUIREMENTS AND INSTRUCTIONS FOR 
REPORTING ADVERSE EVENTS AND VACCINE ADMINISTRATION ERRORS section for details 
on reporting to VAERS and Pfizer Inc.

In clinical studies, adverse reactions in participants 16 years of age and older included pain at the injection site 
(84.1%), fatigue (62.9%), headache (55.1%), muscle pain (38.3%), chills (31.9%), joint pain (23.6%),
fever (14.2%), injection site swelling (10.5%), injection site redness (9.5%), nausea (1.1%), malaise (0.5%), and 
lymphadenopathy (0.3%).

Severe allergic reactions, including anaphylaxis, have been reported following the Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine during mass vaccination outside of clinical trials.

6.1 Clinical Trials Experience

Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse reaction rates observed in the 
clinical trials of a drug cannot be directly compared to rates in the clinical trials of another drug and may not 
reflect the rates observed in practice.

129



Revised: 25 February 2021 18

The safety of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine was evaluated in participants 16 years of age and older in 
two clinical studies conducted in the United States, Europe, Turkey, South Africa, and South America. 
Study BNT162-01 (Study 1) was a Phase 1/2, two-part, dose-escalation trial that enrolled 60 participants, 
18 through 55 years of age. Study C4591001 (Study 2) is a Phase 1/2/3, multicenter, multinational, randomized, 
saline placebo-controlled, observer-blind, dose-finding, vaccine candidate-selection (Phase 1) and efficacy 
(Phase 2/3) study that has enrolled approximately 44,000 participants, 12 years of age or older. Of these, 
approximately 43,448 participants (21,720 Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine; 21,728 placebo) in Phase 2/3 
are 16 years of age or older (including 138 and 145 adolescents 16 and 17 years of age in the vaccine and 
placebo groups, respectively).

At the time of the analysis of Study 2 for the EUA, 37,586 (18,801 Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and 
18,785 placebo) participants 16 years of age or older have been followed for a median of 2 months after the 
second dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

The safety evaluation in Study 2 is ongoing. The safety population includes participants enrolled by 
October 9, 2020, and includes safety data accrued through November 14, 2020. Participants 18 years and older 
in the reactogenicity subset are monitored for solicited local and systemic reactions and use of antipyretic 
medication after each vaccination in an electronic diary. Participants are being monitored for unsolicited 
adverse events, including serious adverse events, throughout the study [from Dose 1 through 1 month (all 
unsolicited adverse events) or 6 months (serious adverse events) after the last vaccination].

Demographic characteristics in Study 2 were generally similar with regard to age, gender, race, and ethnicity 
among participants who received Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and those who received placebo. 
Overall, among the total participants who received either the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine or placebo,
50.6% were male and 49.4% were female, 83.1% were White, 9.1% were Black or African American, 28.0% 
were Hispanic/Latino, 4.3% were Asian, and 0.5% were American Indian/Alaska Native.

Local and Systemic Adverse Reactions Solicited in the Study 2

Table 1 and Table 2 present the frequency and severity of solicited local and systemic reactions, respectively,
within 7 days following each dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and placebo in the subset of 
participants 18 to 55 years of age included in the EUA safety population who were monitored for reactogenicity 
with an electronic diary. 

Table 3 and Table 4 present the frequency and severity of reported solicited local and systemic reactions, 
respectively, within 7 days of each dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and placebo for participants 
56 years of age and older.

Across both age groups, the mean duration of pain at the injection site after Dose 2 was 2.5 days (range 1 to 
36 days), for redness 2.6 days (range 1 to 34 days), and for swelling 2.3 days (range 1 to 34 days) for 
participants in the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine group.

Solicited reactogenicity data in 16 and 17 year-old participants are limited.
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Table 1: Study 2 – Frequency and Percentages of Participants with Solicited Local Reactions, by 
Maximum Severity, Within 7 Days After Each Dose – Participants 18-55 Years of Age‡ –
Reactogenicity Subset of the Safety Population*

Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine

Dose 1 
Na=2291
nb (%)

Placebo
Dose 1

Na=2298
nb (%)

Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine

Dose 2
Na=2098
nb (%)

Placebo
Dose 2

Na=2103
nb (%)

Rednessc

Any (>2 cm) 104 (4.5) 26 (1.1) 123 (5.9) 14 (0.7)
Mild 70 (3.1) 16 (0.7) 73 (3.5) 8 (0.4)
Moderate 28 (1.2) 6 (0.3) 40 (1.9) 6 (0.3)
Severe 6 (0.3) 4 (0.2) 10 (0.5) 0 (0.0)

Swellingc

Any (>2 cm) 132 (5.8) 11 (0.5) 132 (6.3) 5 (0.2)
Mild 88 (3.8) 3 (0.1) 80 (3.8) 3 (0.1)
Moderate 39 (1.7) 5 (0.2) 45 (2.1) 2 (0.1)
Severe 5 (0.2) 3 (0.1) 7 (0.3) 0 (0.0)

Pain at the injection sited

Any 1904 (83.1) 322 (14.0) 1632 (77.8) 245 (11.7)
Mild 1170 (51.1) 308 (13.4) 1039 (49.5) 225 (10.7)
Moderate 710 (31.0) 12 (0.5) 568 (27.1) 20 (1.0)
Severe 24 (1.0) 2 (0.1) 25 (1.2) 0 (0.0)

Note: Reactions were collected in the electronic diary (e-diary) from Day 1 to Day 7 after vaccination.
a. N = Number of participants reporting at least 1 yes or no response for the specified reaction after the specified dose. 
b. n = Number of participants with the specified reaction.
c. Mild: >2.0 to ≤5.0 cm; Moderate: >5.0 to ≤10.0 cm; Severe: >10.0 cm.
d. Mild: does not interfere with activity; Moderate: interferes with activity; Severe: prevents daily activity.
‡ Eight participants were between 16 and 17 years of age.
* Randomized participants in the safety analysis population who received at least 1 dose of the study intervention.

Table 2: Study 2 – Frequency and Percentages of Participants with Solicited Systemic Reactions, by 
Maximum Severity, Within 7 Days After Each Dose – Participants 18-55 Years of Age‡ –
Safety Population*

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 1
Na=2291
nb (%)

Placebo
Dose 1

Na=2298
nb (%)

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 2
Na=2098
nb (%)

Placebo
Dose 2

Na=2103
nb (%)

Fever
≥38.0℃ 85 (3.7) 20 (0.9) 331 (15.8) 10 (0.5)
≥38.0℃ to 38.4℃ 64 (2.8) 10 (0.4) 194 (9.2) 5 (0.2)
>38.4℃ to 38.9℃ 15 (0.7) 5 (0.2) 110 (5.2) 3 (0.1)
>38.9℃ to 40.0℃ 6 (0.3) 3 (0.1) 26 (1.2) 2 (0.1)
>40.0℃ 0 (0.0) 2 (0.1) 1 (0.0) 0 (0.0)

Fatiguec

Any 1085 (47.4) 767 (33.4) 1247 (59.4) 479 (22.8)
Mild 597 (26.1) 467 (20.3) 442 (21.1) 248 (11.8)
Moderate 455 (19.9) 289 (12.6) 708 (33.7) 217 (10.3)
Severe 33 (1.4) 11 (0.5) 97 (4.6) 14 (0.7)
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Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 1
Na=2291
nb (%)

Placebo
Dose 1

Na=2298
nb (%)

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 2
Na=2098
nb (%)

Placebo
Dose 2

Na=2103
nb (%)

Headachec

Any 959 (41.9) 775 (33.7) 1085 (51.7) 506 (24.1)
Mild 628 (27.4) 505 (22.0) 538 (25.6) 321 (15.3)
Moderate 308 (13.4) 251 (10.9) 480 (22.9) 170 (8.1)
Severe 23 (1.0) 19 (0.8) 67 (3.2) 15 (0.7)

Chillsc

Any 321 (14.0) 146 (6.4) 737 (35.1) 79 (3.8)
Mild 230 (10.0) 111 (4.8) 359 (17.1) 65 (3.1)
Moderate 82 (3.6) 33 (1.4) 333 (15.9) 14 (0.7)
Severe 9 (0.4) 2 (0.1) 45 (2.1) 0 (0.0)

Vomitingd

Any 28 (1.2) 28 (1.2) 40 (1.9) 25 (1.2)
Mild 24 (1.0) 22 (1.0) 28 (1.3) 16 (0.8)
Moderate 4 (0.2) 5 (0.2) 8 (0.4) 9 (0.4)
Severe 0 (0.0) 1 (0.0) 4 (0.2) 0 (0.0)

Diarrheae

Any 255 (11.1) 270 (11.7) 219 (10.4) 177 (8.4)
Mild 206 (9.0) 217 (9.4) 179 (8.5) 144 (6.8)
Moderate 46 (2.0) 52 (2.3) 36 (1.7) 32 (1.5)
Severe 3 (0.1) 1 (0.0) 4 (0.2) 1 (0.0)

New or worsened 
muscle painc

Any 487 (21.3) 249 (10.8) 783 (37.3) 173 (8.2)
Mild 256 (11.2) 175 (7.6) 326 (15.5) 111 (5.3)
Moderate 218 (9.5) 72 (3.1) 410 (19.5) 59 (2.8)
Severe 13 (0.6) 2 (0.1) 47 (2.2) 3 (0.1)

New or worsened 
joint painc

Any 251 (11.0) 138 (6.0) 459 (21.9) 109 (5.2)
Mild 147 (6.4) 95 (4.1) 205 (9.8) 54 (2.6)
Moderate 99 (4.3) 43 (1.9) 234 (11.2) 51 (2.4)
Severe 5 (0.2) 0 (0.0) 20 (1.0) 4 (0.2)

Use of antipyretic or 
pain medicationf 638 (27.8) 332 (14.4) 945 (45.0) 266 (12.6)
Note: Events and use of antipyretic or pain medication were collected in the electronic diary (e-diary) from Day 1 to Day 7 after 
each dose. 
a. N = Number of participants reporting at least 1 yes or no response for the specified event after the specified dose.
b. n = Number of participants with the specified reaction.
c. Mild: does not interfere with activity; Moderate: some interference with activity; Severe: prevents daily activity. 
d. Mild: 1 to 2 times in 24 hours; Moderate: >2 times in 24 hours; Severe: requires intravenous hydration.
e. Mild: 2 to 3 loose stools in 24 hours; Moderate: 4 to 5 loose stools in 24 hours; Severe: 6 or more loose stools in 24 hours. 
f. Severity was not collected for use of antipyretic or pain medication.
‡ Eight participants were between 16 and 17 years of age. 
* Randomized participants in the safety analysis population who received at least 1 dose of the study intervention.
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Table 3: Study 2 – Frequency and Percentages of Participants with Solicited Local Reactions, by 
Maximum Severity, Within 7 Days After Each Dose – Participants 56 Years of Age and 
Older – Safety Population*

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 1 
Na=1802
nb (%)

Placebo
Dose 1

Na=1792
nb (%)

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 2
Na=1660
nb (%)

Placebo
Dose 2

Na=1646
nb (%)

Rednessc

Any (>2 cm) 85 (4.7) 19 (1.1) 120 (7.2) 12 (0.7)
Mild 55 (3.1) 12 (0.7) 59 (3.6) 8 (0.5)
Moderate 27 (1.5) 5 (0.3) 53 (3.2) 3 (0.2)
Severe 3 (0.2) 2 (0.1) 8 (0.5) 1 (0.1)

Swellingc

Any (>2 cm) 118 (6.5) 21 (1.2) 124 (7.5) 11 (0.7)
Mild 71 (3.9) 10 (0.6) 68 (4.1) 5 (0.3)
Moderate 45 (2.5) 11 (0.6) 53 (3.2) 5 (0.3)
Severe 2 (0.1) 0 (0.0) 3 (0.2) 1 (0.1)

Pain at the injection 
sited

Any (>2 cm) 1282 (71.1) 166 (9.3) 1098 (66.1) 127 (7.7)
Mild 1008 (55.9) 160 (8.9) 792 (47.7) 125 (7.6)
Moderate 270 (15.0) 6 (0.3) 298 (18.0) 2 (0.1)
Severe 4 (0.2) 0 (0.0) 8 (0.5) 0 (0.0)

Note: Reactions were collected in the electronic diary (e-diary) from Day 1 to Day 7 after vaccination.
a. N = Number of participants reporting at least 1 yes or no response for the specified reaction after the specified dose. 
b. n = Number of participants with the specified reaction.
c. Mild: >2.0 to ≤5.0 cm; Moderate: >5.0 to ≤10.0 cm; Severe: >10.0 cm. 
d. Mild: does not interfere with activity; Moderate: interferes with activity; Severe: prevents daily activity.
* Randomized participants in the safety analysis population who received at least 1 dose of the study intervention.

Table 4: Study 2 – Frequency and Percentages of Participants with Solicited Systemic Reactions, by 
Maximum Severity, Within 7 Days After Each Dose – Participants 56 Years of Age and 
Older – Reactogenicity Subset of the Safety Population*

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 1 
Na=1802
nb (%)

Placebo
Dose 1

Na=1792
nb (%)

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 

Vaccine
Dose 2

Na=1660
nb (%)

Placebo
Dose 2

Na=1646
nb (%)

Fever
≥38.0℃ 26 (1.4) 7 (0.4) 181 (10.9) 4 (0.2)
≥38.0℃ to 38.4℃ 23 (1.3) 2 (0.1) 131 (7.9) 2 (0.1)
>38.4℃ to 38.9℃ 1 (0.1) 3 (0.2) 45 (2.7) 1 (0.1)
>38.9℃ to 40.0℃ 1 (0.1) 2 (0.1) 5 (0.3) 1 (0.1)
>40.0℃ 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Fatiguec

Any 615 (34.1) 405 (22.6) 839 (50.5) 277 (16.8)
Mild 373 (20.7) 252 (14.1) 351 (21.1) 161 (9.8)
Moderate 240 (13.3) 150 (8.4) 442 (26.6) 114 (6.9)
Severe 2 (0.1) 3 (0.2) 46 (2.8) 2 (0.1)
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Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Dose 1 
Na=1802
nb (%)

Placebo
Dose 1

Na=1792
nb (%)

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 

Vaccine
Dose 2

Na=1660
nb (%)

Placebo
Dose 2

Na=1646
nb (%)

Headachec

Any 454 (25.2) 325 (18.1) 647 (39.0) 229 (13.9)
Mild 348 (19.3) 242 (13.5) 422 (25.4) 165 (10.0)
Moderate 104 (5.8) 80 (4.5) 216 (13.0) 60 (3.6)
Severe 2 (0.1) 3 (0.2) 9 (0.5) 4 (0.2)

Chillsc

Any 113 (6.3) 57 (3.2) 377 (22.7) 46 (2.8)
Mild 87 (4.8) 40 (2.2) 199 (12.0) 35 (2.1)
Moderate 26 (1.4) 16 (0.9) 161 (9.7) 11 (0.7)
Severe 0 (0.0) 1 (0.1) 17 (1.0) 0 (0.0)

Vomitingd

Any 9 (0.5) 9 (0.5) 11 (0.7) 5 (0.3)
Mild 8 (0.4) 9 (0.5) 9 (0.5) 5 (0.3)
Moderate 1 (0.1) 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0)
Severe 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0)

Diarrheae

Any 147 (8.2) 118 (6.6) 137 (8.3) 99 (6.0)
Mild 118 (6.5) 100 (5.6) 114 (6.9) 73 (4.4)
Moderate 26 (1.4) 17 (0.9) 21 (1.3) 22 (1.3)
Severe 3 (0.2) 1 (0.1) 2 (0.1) 4 (0.2)

New or worsened 
muscle painc

Any 251 (13.9) 149 (8.3) 477 (28.7) 87 (5.3)
Mild 168 (9.3) 100 (5.6) 202 (12.2) 57 (3.5)
Moderate 82 (4.6) 46 (2.6) 259 (15.6) 29 (1.8)
Severe 1 (0.1) 3 (0.2) 16 (1.0) 1 (0.1)

New or worsened joint 
painc

Any 155 (8.6) 109 (6.1) 313 (18.9) 61 (3.7)
Mild 101 (5.6) 68 (3.8) 161 (9.7) 35 (2.1)
Moderate 52 (2.9) 40 (2.2) 145 (8.7) 25 (1.5)
Severe 2 (0.1) 1 (0.1) 7 (0.4) 1 (0.1)

Use of antipyretic or 
pain medication 358 (19.9) 213 (11.9) 625 (37.7) 161 (9.8)
Note: Events and use of antipyretic or pain medication were collected in the electronic diary (e-diary) from Day 1 to Day 7 after 
each dose.
a. N = Number of participants reporting at least 1 yes or no response for the specified event after the specified dose.
b. n = Number of participants with the specified reaction. 
c. Mild: does not interfere with activity; Moderate: some interference with activity; Severe: prevents daily activity. 
d. Mild: 1 to 2 times in 24 hours; Moderate: >2 times in 24 hours; Severe: requires intravenous hydration.
e. Mild: 2 to 3 loose stools in 24 hours; Moderate: 4 to 5 loose stools in 24 hours; Severe: 6 or more loose stools in 24 hours. 
* Randomized participants in the safety analysis population who received at least 1 dose of the study intervention.
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Unsolicited Adverse Events

Serious Adverse Events

In Study 2, among participants 16 to 55 years of age who had received at least 1 dose of vaccine or placebo 
(Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine = 10,841; placebo = 10,851), serious adverse events from Dose 1 
through up to 30 days after Dose 2 in ongoing follow-up were reported by 0.4% of Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine recipients and by 0.3% of placebo recipients. In a similar analysis, in participants 56 years of age and 
older (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine = 7960, placebo = 7934), serious adverse events were reported by 
0.8% of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine recipients and by 0.6% of placebo recipients who received at 
least 1 dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine or placebo, respectively. In these analyses, 91.6% of study 
participants had at least 30 days of follow-up after Dose 2. Appendicitis was reported as a serious adverse event
for 12 participants, and numerically higher in the vaccine group, 8 vaccine participants and 4 placebo 
participants. Currently available information is insufficient to determine a causal relationship with the vaccine.
There were no other notable patterns or numerical imbalances between treatment groups for specific categories 
of serious adverse events (including neurologic, neuro-inflammatory, and thrombotic events) that would suggest 
a causal relationship to Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

Non-Serious Adverse Events

Overall in Study 2 in which 10,841 participants 16 to 55 years of age received Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine and 10,851 participants received placebo, non-serious adverse events from Dose 1 through up to 
30 days after Dose 2 in ongoing follow-up were reported in 29.3% of participants who received 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and 13.2% of participants in the placebo group, for participants who 
received at least 1 dose. Overall in a similar analysis in which 7960 participants 56 years of age and older 
received Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, non-serious adverse events within 30 days were reported in 
23.8% of participants who received Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and 11.7% of participants in the 
placebo group, for participants who received at least 1 dose. In these analyses, 91.6% of study participants had 
at least 30 days of follow-up after Dose 2. The higher frequency of reported unsolicited non-serious adverse 
events among Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine recipients compared to placebo recipients was primarily 
attributed to local and systemic adverse events reported during the first 7 days following vaccination that are 
consistent with adverse reactions solicited among participants in the reactogenicity subset and presented in 
Tables 3 and 4. From Dose 1 through 30 days after Dose 2, reports of lymphadenopathy were imbalanced with 
notably more cases in the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine group (64) vs. the placebo group (6), which is 
plausibly related to vaccination. Throughout the safety follow-up period to date, Bell’s palsy (facial paralysis) 
was reported by four participants in the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine group. Onset of facial paralysis 
was Day 37 after Dose 1 (participant did not receive Dose 2) and Days 3, 9, and 48 after Dose 2. No cases of 
Bell’s palsy were reported in the placebo group. Currently available information is insufficient to determine a 
causal relationship with the vaccine. There were no other notable patterns or numerical imbalances between 
treatment groups for specific categories of non-serious adverse events (including other neurologic or neuro-
inflammatory, and thrombotic events) that would suggest a causal relationship to Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine.

6.2 Post Authorization Experience

The following adverse reactions have been identified during post authorization use of Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine. Because these reactions are reported voluntarily, it is not always possible to reliably 
estimate their frequency or establish a causal relationship to vaccine exposure.

Immune System Disorders: severe allergic reactions, including anaphylaxis, and other hypersensitivity reactions 
(e.g., rash, pruritus, urticaria, angioedema)
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8 REQUIREMENTS AND INSTRUCTIONS FOR REPORTING ADVERSE EVENTS AND 
VACCINE ADMINISTRATION ERRORS

See Overall Safety Summary (Section 6) for additional information.

The vaccination provider enrolled in the federal COVID-19 Vaccination Program is responsible for 
MANDATORY reporting of the listed events following Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to the Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS):

 Vaccine administration errors whether or not associated with an adverse event
 Serious adverse events* (irrespective of attribution to vaccination)
 Cases of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) in children and adults
 Cases of COVID-19 that result in hospitalization or death

*Serious adverse events are defined as:
 Death
 A life-threatening adverse event
 Inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization
 A persistent or significant incapacity or substantial disruption of the ability to conduct normal life 

functions
 A congenital anomaly/birth defect
 An important medical event that based on appropriate medical judgement may jeopardize the individual 

and may require medical or surgical intervention to prevent one of the outcomes listed above

Instructions for Reporting to VAERS

The vaccination provider enrolled in the federal COVID-19 Vaccination Program should complete and submit a 
VAERS form to FDA using one of the following methods:

 Complete and submit the report online: https://vaers.hhs.gov/reportevent.html, or 
 If you are unable to submit this form electronically, you may fax it to VAERS at 1-877-721-0366. If 

you need additional help submitting a report you may call the VAERS toll-free information line at 
1-800-822-7967 or send an email to info@vaers.org.

IMPORTANT: When reporting adverse events or vaccine administration errors to VAERS, please 
complete the entire form with detailed information. It is important that the information reported to FDA 
be as detailed and complete as possible. Information to include:

 Patient demographics (e.g., patient name, date of birth) 
 Pertinent medical history 
 Pertinent details regarding admission and course of illness 
 Concomitant medications 
 Timing of adverse event(s) in relationship to administration of the Pfizer-BioNTech COVID-19 

Vaccine
 Pertinent laboratory and virology information 
 Outcome of the event and any additional follow-up information if it is available at the time of the 

VAERS report. Subsequent reporting of follow-up information should be completed if additional 
details become available. 
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The following steps are highlighted to provide the necessary information for safety tracking:
1. In Box 17, provide information on Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and any other vaccines 

administered on the same day; and in Box 22, provide information on any other vaccines received within 
one month prior.

2. In Box 18, description of the event:
a. Write “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA” as the first line.
b. Provide a detailed report of vaccine administration error and/or adverse event. It is important to 

provide detailed information regarding the patient and adverse event/medication error for 
ongoing safety evaluation of this unapproved vaccine. Please see information to include listed 
above.

3. Contact information:
a. In Box 13, provide the name and contact information of the prescribing healthcare provider or 

institutional designee who is responsible for the report. 
b. In Box 14, provide the name and contact information of the best doctor/healthcare professional 

to contact about the adverse event.
c. In Box 15, provide the address of the facility where vaccine was given (NOT the healthcare 

provider’s office address).

Other Reporting Instructions

Vaccination providers may report to VAERS other adverse events that are not required to be reported using the 
contact information above.

To the extent feasible, report adverse events to Pfizer Inc. using the contact information below or by providing a 
copy of the VAERS form to Pfizer Inc.

Website Fax number Telephone number

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985

10 DRUG INTERACTIONS

There are no data to assess the concomitant administration of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine with 
other vaccines.

11 USE IN SPECIFIC POPULATIONS

11.1 Pregnancy

Risk Summary

All pregnancies have a risk of birth defect, loss, or other adverse outcomes. In the US general population, the 
estimated background risk of major birth defects and miscarriage in clinically recognized pregnancies is 2% to 
4% and 15% to 20%, respectively. Available data on Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine administered to 
pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy.

In a reproductive and developmental toxicity study, 0.06 mL of a vaccine formulation containing the same 
quantity of nucleoside-modified messenger ribonucleic acid (mRNA) (30 mcg) and other ingredients included 
in a single human dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine was administered to female rats by the 
intramuscular route on four occasions: 21 and 14 days prior to mating, and on gestation days 9 and 20. No 
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vaccine-related adverse effects on female fertility, fetal development, or postnatal development were reported in 
the study.  

11.2 Lactation

Risk Summary

Data are not available to assess the effects of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine on the breastfed infant or on 
milk production/excretion. 

11.3 Pediatric Use

Emergency Use Authorization of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine in adolescents 16 and 17 years of age is 
based on extrapolation of safety and effectiveness from adults 18 years of age and older. Emergency Use 
Authorization of Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine does not include use in individuals younger than 
16 years of age.

11.4 Geriatric Use

Clinical studies of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine include participants 65 years of age and older and their 
data contributes to the overall assessment of safety and efficacy [see Overall Safety Summary (6.1) and Clinical 
Trial Results and Supporting Data for EUA (18.1)]. Of the total number of Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine recipients in Study 2 (N=20,033), 21.4% (n=4,294) were 65 years of age and older and 4.3% (n=860) 
were 75 years of age and older.

13 DESCRIPTION 

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is supplied as a frozen suspension in multiple dose vials; each vial
must be diluted with 1.8 mL of sterile 0.9% Sodium Chloride Injection, USP prior to use to form the vaccine.
Each dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine contains 30 mcg of a nucleoside-modified messenger 
RNA (modRNA) encoding the viral spike (S) glycoprotein of SARS-CoV-2. 

Each dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine also includes the following ingredients: lipids (0.43 mg 
(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 0.05 mg 2[(polyethylene glycol)-2000]-
N,N-ditetradecylacetamide, 0.09 mg 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and 0.2 mg cholesterol), 
0.01 mg potassium chloride, 0.01 mg monobasic potassium phosphate, 0.36 mg sodium chloride, 0.07 mg 
dibasic sodium phosphate dihydrate, and 6 mg sucrose. The diluent (0.9% Sodium Chloride Injection, USP) 
contributes an additional 2.16 mg sodium chloride per dose.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine does not contain preservative. The vial stoppers are not made with 
natural rubber latex.

14 CLINICAL PHARMACOLOGY

14.1 Mechanism of Action

The modRNA in the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is formulated in lipid particles, which enable 
delivery of the RNA into host cells to allow expression of the SARS-CoV-2 S antigen. The vaccine elicits an 
immune response to the S antigen, which protects against COVID-19.
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18 CLINICAL TRIAL RESULTS AND SUPPORTING DATA FOR EUA 

18.1 Efficacy in Participants 16 Years of Age and Older

Study 2 is a multicenter, multinational, Phase 1/2/3, randomized, placebo-controlled, observer-blind, 
dose-finding, vaccine candidate–selection, and efficacy study in participants 12 years of age and older. 
Randomization was stratified by age: 12 through 15 years of age, 16 through 55 years of age, or 56 years of age 
and older, with a minimum of 40% of participants in the ≥56-year stratum. The study excluded participants who 
were immunocompromised and those who had previous clinical or microbiological diagnosis of COVID-19.
Participants with preexisting stable disease, defined as disease not requiring significant change in therapy or 
hospitalization for worsening disease during the 6 weeks before enrollment, were included as were participants 
with known stable infection with human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis C virus (HCV), or hepatitis B 
virus (HBV). 

In the Phase 2/3 portion approximately 44,000 participants 12 years of age and older were randomized equally 
and received 2 doses of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine or placebo separated by 21 days. Participants are 
planned to be followed for up to 24 months, for assessments of safety and efficacy against COVID-19. 

The population for the analysis of the primary efficacy endpoint included, 36,621 participants 12 years of age 
and older (18,242 in the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine group and 18,379 in the placebo group) who did 
not have evidence of prior infection with SARS-CoV-2 through 7 days after the second dose. Table 5 presents 
the specific demographic characteristics in the studied population. 

Table 5: Demographics (population for the primary efficacy endpoint)a

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

(N=18,242)
n (%)

Placebo
(N=18,379)

n (%)
Sex

Male 9318 (51.1) 9225 (50.2)
Female 8924 (48.9) 9154 (49.8)

Age (years)
Mean (SD) 50.6 (15.70) 50.4 (15.81)
Median 52.0 52.0
Min, max (12, 89) (12, 91)

Age group
≥12 through 15 years 46 (0.3) 42 (0.2)
≥16 through 17 years 66 (0.4) 68 (0.4)
≥16 through 64 years 14,216 (77.9) 14,299 (77.8)
≥65 through 74 years 3176 (17.4) 3226 (17.6)
≥75 years 804 (4.4) 812 (4.4)

Race
White 15,110 (82.8) 15,301 (83.3)
Black or African American 1617 (8.9) 1617 (8.8)
American Indian or Alaska Native 118 (0.6) 106 (0.6)
Asian 815 (4.5) 810 (4.4)
Native Hawaiian or other Pacific Islander 48 (0.3) 29 (0.2)
Otherb 534 (2.9) 516 (2.8)
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Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

(N=18,242)
n (%)

Placebo
(N=18,379)

n (%)
Ethnicity

Hispanic or Latino 4886 (26.8) 4857 (26.4)
Not Hispanic or Latino 13,253 (72.7) 13,412 (73.0)
Not reported 103 (0.6) 110 (0.6)

Comorbiditiesc

Yes 8432 (46.2) 8450 (46.0)
No 9810 (53.8) 9929 (54.0)

a. All eligible randomized participants who receive all vaccination(s) as randomized within the predefined window, have no other 
important protocol deviations as determined by the clinician, and have no evidence of SARS-CoV-2 infection prior to 7 days 
after Dose 2. 

b. Includes multiracial and not reported.
c. Number of participants who have 1 or more comorbidities that increase the risk of severe COVID-19 disease

 Chronic lung disease (e.g., emphysema and chronic bronchitis, idiopathic pulmonary fibrosis, and cystic fibrosis) or 
moderate to severe asthma

 Significant cardiac disease (e.g., heart failure, coronary artery disease, congenital heart disease, cardiomyopathies, and
pulmonary hypertension)

 Obesity (body mass index ≥ 30 kg/m2)
 Diabetes (Type 1, Type 2 or gestational)
 Liver disease
 Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection (not included in the efficacy evaluation)

Efficacy Against COVID-19

The population in the primary efficacy analysis included all participants 12 years of age and older who had been 
enrolled from July 27, 2020, and followed for the development of COVID-19 through November 14, 2020. 
Participants 18 to 55 years of age and 56 years of age and older began enrollment from July 27,2020, 16 to 
17 years of age began enrollment from September 16, 2020 and 12 to 15 years of age began enrollment from 
October 15, 2020.

The vaccine efficacy information is presented in Table 6.

Table 6: Vaccine Efficacy – First COVID-19 Occurrence From 7 Days After Dose 2, by Age 
Subgroup – Participants Without Evidence of Infection and Participants With or Without 
Evidence of Infection Prior to 7 Days After Dose 2 – Evaluable Efficacy (7 Days) Population

First COVID-19 occurrence from 7 days after Dose 2 in participants without evidence of prior 
SARS-CoV-2 infection*

Subgroup

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Na=18,198
Cases
n1b

Surveillance Timec (n2d)

Placebo

Na=18,325
Cases
n1b

Surveillance Timec (n2d)
Vaccine Efficacy %

(95% CI)
  All subjectse 8

2.214 (17,411)
162

2.222 (17,511)
95.0 (90.3, 97.6)f

  16 to 64 years 7
1.706 (13,549)

143
1.710 (13,618)

95.1 (89.6, 98.1)g

  65 years and older 1
0.508 (3848)

19
0.511 (3880)

94.7 (66.7, 99.9)g
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First COVID-19 occurrence from 7 days after Dose 2 in participants with or without evidence of prior 
SARS-CoV-2 infection

Subgroup

Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

Na=19,965
Cases
n1b

Surveillance Timec (n2d)

Placebo

Na=20,172
Cases
n1b

Surveillance Timec (n2d)
Vaccine Efficacy %

(95% CI)
  All subjectse 9

2.332 (18,559)
169

2.345 (18,708)
94.6 (89.9, 97.3)f

  16 to 64 years 8
1.802 (14,501)

150
1.814 (14,627)

94.6 (89.1, 97.7)g

  65 years and older 1
0.530 (4044)

19
0.532 (4067)

94.7 (66.8, 99.9)g

Note: Confirmed cases were determined by Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and at least 1 symptom 
consistent with COVID-19 (symptoms included: fever; new or increased cough; new or increased shortness of breath; chills; new or 
increased muscle pain; new loss of taste or smell; sore throat; diarrhea; vomiting).
* Participants who had no evidence of past SARS-CoV-2 infection (i.e., N-binding antibody [serum] negative at Visit 1 and 

SARS-CoV-2 not detected by NAAT [nasal swab] at Visits 1 and 2), and had negative NAAT (nasal swab) at any unscheduled 
visit prior to 7 days after Dose 2 were included in the analysis.

a. N = number of participants in the specified group. 
b. n1 = Number of participants meeting the endpoint definition.
c. Total surveillance time in 1000 person-years for the given endpoint across all participants within each group at risk for the 

endpoint. Time period for COVID-19 case accrual is from 7 days after Dose 2 to the end of the surveillance period.
d. n2 = Number of participants at risk for the endpoint.
e.   No confirmed cases were identified in participants 12 to 15 years of age.
f. Credible interval for VE was calculated using a beta-binomial model with a beta (0.700102, 1) prior for θ=r(1-VE)/(1+r(1-VE)), 

where r is the ratio of surveillance time in the active vaccine group over that in the placebo group.
g. Confidence interval (CI) for vaccine efficacy is derived based on the Clopper and Pearson method adjusted to the surveillance

time.

19 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING 

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Suspension for Intramuscular Injection, Multiple Dose Vials are supplied 
in a carton containing 25 multiple dose vials (NDC 59267-1000-3) or 195 multiple dose vials 
(NDC 59267-1000-2). After dilution, one vial contains 6 doses of 0.3 mL. Vial labels and cartons may state that 
after dilution, a vial contains 5 doses of 0.3 mL. The information in this Full EUA Prescribing Information 
regarding the number of doses per vial after dilution supersedes the number of doses stated on vial labels and 
cartons.

During storage, minimize exposure to room light, and avoid exposure to direct sunlight and ultraviolet light.

Do not refreeze thawed vials.

Frozen Vials Prior to Use

Cartons of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Multiple Dose Vials arrive in thermal containers with dry ice. 
Once received, remove the vial cartons immediately from the thermal container and preferably store in an 
ultra-low temperature freezer between -80ºC to -60ºC (-112ºF to -76ºF) until the expiry date printed on the 
label. Alternatively, vials may be stored at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F) for up to 2 weeks. Vials must be kept 
frozen and protected from light, in the original cartons, until ready to use. Vials stored at -25°C to -15°C (-13°F 
to 5°F) for up to 2 weeks may be returned one time to the recommended storage condition of -80ºC to -60ºC 
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(-112ºF to -76ºF). Total cumulative time the vials are stored at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F) should be tracked 
and should not exceed 2 weeks.

If an ultra-low temperature freezer is not available, the thermal container in which the Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine arrives may be used as temporary storage when consistently re-filled to the top of the 
container with dry ice. Refer to the re-icing guidelines packed in the original thermal container for instructions 
regarding the use of the thermal container for temporary storage. The thermal container maintains a temperature 
range of -90ºC to -60ºC (-130ºF to -76ºF). Storage of the vials between -96°C to -60°C (-141°F to -76°F) is not 
considered an excursion from the recommended storage condition. 

Transportation of Frozen Vials

If local redistribution is needed and full cartons containing vials cannot be transported at -90°C to -60°C 
(-130°F to -76°F), vials may be transported at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F). Any hours used for transport 
at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F) count against the 2-week limit for storage at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F).
Frozen vials transported at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F) may be returned one time to the recommended storage 
condition of -80ºC to -60ºC (-112ºF to -76ºF).

Thawed Vials Before Dilution

Thawed Under Refrigeration
Thaw and then store undiluted vials in the refrigerator [2ºC to 8ºC (35ºF to 46ºF)] for up to 5 days (120 hours). 
A carton of 25 vials or 195 vials may take up to 2 or 3 hours, respectively, to thaw in the refrigerator, whereas a 
fewer number of vials will thaw in less time. 

Thawed at Room Temperature
For immediate use, thaw undiluted vials at room temperature [up to 25ºC (77ºF)] for 30 minutes. Thawed vials 
can be handled in room light conditions. 

Vials must reach room temperature before dilution.

Undiluted vials may be stored at room temperature for no more than 2 hours.

Transportation of Thawed Vials

Available data support transportation of one or more thawed vials at 2°C to 8°C (35°F to 46°F) for up to 
12 hours. Any hours used for transport at 2°C to 8°C (35°F to 46°F) count against the 120-hour limit for storage 
at 2°C to 8°C (35°F to 46°F).

Vials After Dilution

After dilution, store vials between 2°C to 25°C (35°F to 77°F) and use within 6 hours from the time of dilution. 
During storage, minimize exposure to room light, and avoid exposure to direct sunlight and ultraviolet light. 
Any vaccine remaining in vials must be discarded after 6 hours. Do not refreeze.
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20 PATIENT COUNSELING INFORMATION

Advise the recipient or caregiver to read the Fact Sheet for Recipients and Caregivers.

The vaccination provider must include vaccination information in the state/local jurisdiction’s Immunization 
Information System (IIS) or other designated system. Advise recipient or caregiver that more information about 
IISs can be found at: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.

21 CONTACT INFORMATION

For general questions, visit the website or call the telephone number provided below. 

Website Telephone number
www.cvdvaccine.com

1-877-829-2619
(1-877-VAX-CO19)

This Full EUA Prescribing Information may have been updated. For the most recent Full EUA Prescribing 
Information, please see www.cvdvaccine.com.

Manufactured by
Pfizer Inc., New York, NY 10017 

Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

LAB-1457-6.0

Revised: 25 February 2021
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  2020מכתב הרופאים, ישראל 
  
  למניעת  בכפיה צעדים  כנגד  חריפה מחאה להביע בזאת מבקשים, בישראלורופאות  רופאים, נוא

עוד אנו  תנועה.  איכון ומגבלות, החינוך מערכת השבתת, עוצר , סגר  הכוללים, הקורונה התפשטות
ועל ההצעה לפגוע בזכויות הפרט של מי    , מוחים על כפיית בדיקות לקורונה, על ההצעה לכפות חיסונים

  שיבחר שלא להתחסן.  
  , ונטילת חרויותשל פגיעה בזכויות  והמסוכן החלקלק המדרון על  להתריע  שמתפקידנו  סבורים  אנו

  .לשתוק   עוד  רשאים איננו.  בו   דוהרת ישראל   שמדינת
 

בשנה האחרונה עולה כי הנגיף הינו בעל שיעור הדבקה   19-מהנתונים הרבים שנאספו על נגיף קוביד 
 או חולים במחלה ויראלית קלה בלבד. כלל, גבוה, אך רובם הגדול של הנדבקים בו אינם חולים 

  עוד נוכחנו לדעת כי תוך היערכות מתאימה, אין לקורונה יכולת של ממש למוטט את מערכת הבריאות 
 בישראל. 

מה שמחייב  מהנגיף, משמעותית ניתן היום לאפיין את האוכלוסיות הנמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה 
  .  ה האוכלוסיישל כלל  אורחות חייהם ב  הפוגעים צעדיםמייתר התמקדות בהגנה עליהם, ו

מנגד, הולכות ומצטברות עדויות רבות על הנזקים האדירים של צעדים כגון סגר והשבתת מערכות  
הקיום: בריאות במובנה הרחב,   תחומי חינוך על בריאותם וחייהם של אזרחים, נזקים הנוגעים לכל 

אלימות  ומנגד מביאים לעליה בפנאי, רווחה נפשית, חיי חברה, כלכלה, פרנסה, חינוך, תרבות, 
  על נזקיה הרבים.   דידותבבמשפחה וב

  
לאור כל זאת, אנו סבורים כי צעדי הכפייה הננקטים בתשעת החודשים האחרים בארץ, שהם חסרי  

  תקדים, הינם גם חסרי צידוק בחומרתם ובהיקפם.  

הם מהווים ביטוי לאובדן עשתונות ערכי ועומדים בסתירה ליסודות האתיקה של הרפואה,  
הפרט על  של  האוטונומיה    ושמירת ,  מניעת נזק, עשיית הטוב, חלוקת משאבים מושכלת    הכוללים: 

  עננה כבדה רובצת על המשך נקיטתם. גופו וחייו.  

  
  מוחלטת  בסתירה עומדים, כעת ושנידונים שננקטו  אלו  כגון  בכפיה שצעדים  סבורים  אנו, על כן  יתר

 .  מהחוק  הנגזרות החולה לזכויות
  הרסנית  פגיעה מהווה אלו  צעדים  אכיפת , המגיפה של  זה בשלב כי ,כרופאים ,להבהיר  מבקשים אנו

  .  רפואית, ודגל שחור מתנוסס מעליה הצדקה   נטולת  היאת. אזרחיו  יסוד  בזכויות 
  

דוגמת התניית  הכפייה, השיטור, האכיפה והפעלת הלחץ ( כלל הליכי  הפסקה מיידית של אנו קוראים ל
  ש באמצעי הסברה, הסכמה והידברות.  בנושא, ולמעבר לשימו על אזרחי המדינה זכויות יסוד)

  אנו מתוך כך, . שבשגרה כדבר ובמתן מזור לסבל  , בריפוי  , חיים בהצלת  עוסקים  ואנו  חיים  חפצי  כולנו 
  מכבדת וכנה,   הסברה   מתוך ,  בהסכמה  ניתן להתמודד עם מחלת הקורונה תוך נקיטת צעדים   כי   קובעים 

  .האזרחית האוכלוסייה   שלרצוני   פעולה שיתוף תוך ו
 

  מגבלות  אכיפת ובראשם , הם באשר בכפיה צעדים, הקורונה בנגיף שמדובר  ככל : מצהירים אנו
  .קשר  כל הרפואה מקצוע   לבין  בינם  ואין, ומסוכנים הרסניים הם , סוג מכל   תנועה

 
  הבסיס  כי   ומתריעים  ללא הסכמה,   אלו   באמצעים  הנקיטה  להמשך   רפואית   הצדקה   כל   מוצאים  איננו

  .רפואי אינו  כךל
 

 :האכיפה ולזרועות , והמבצעת השופטת,  המחוקקת  - המדינה  לרשויות קוראים  אנו
  .הללו  האמצעים  אכיפת   את   וגורף מיידי   באופן עצרו

 
,  הסיכון  אוכלוסיות  על   בהסכמה  בהגנה,  הבריאות  מערכת   בחיזוק  והמשאבים   המאמצים  את  להשקיע  יש

  ולערכי , לאתיקהלשכל הישר, , לחוק  בהתאם האוכלוסייה בקרב וסיכוניה המחלה םעתמודדות ובה
  .החברה
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   ובאנו על החתום*, לפי סדר אלף בית:

  

 ד"ר אבי מזרחי  . 1
 אביב שגב ד"ר  . 2
 ד"ר אדוארד הוד  . 3
 ד"ר אולגה קובלצ'וק   . 4
 ד"ר אורי וייסמן   . 5
 ד"ר אורנה אופיר  . 6
 ד"ר אייל בן בסט  . 7
 איל מרגלית ד"ר  . 8
 ד"ר אילן מקובר  . 9

 ביץ שושני הל סד"ר אירי  . 10
 ד"ר אילת רימון   . 11
 ד"ר איציק וורגפט,   . 12
   אלון לפידותד"ר  . 13
 ד"ר אלונה איש טוב פוגץ . 14
 האופטמן אלי ר "ד . 15
   אסדי ולידד"ר  . 16
 ד"ר אפרת שור  . 17
 ד"ר אשל ניר  . 18
 אתי כהן  ד"ר  . 19
 ד"ר בועז בלוך  . 20
 ד"ר בוריס חינצין  . 21
 ד"ר גד מאיר  . 22
 גונן יוסף ד"ר  . 23
 גוסטבו טרומפר ד"ר  . 24
 ד"ר גיא דורי  . 25
 ד"ר גיא שוסהיים  . 26
 ביאלר גילי עופר ד"ר  . 27
 ד"ר גליה זכאי   . 28
 לית ארטום ד"ר ג  . 29
 ר גלית צפלר נאור "ד . 30
 ד"ר גרי גרינשטיין  . 31
 ד"ר דורית וולף  . 32
 ד"ר דניאל וולטר  . 33
 ד"ר דניאל קמייני  . 34
   דקל אסףד"ר  . 35
 ד"ר דרור רובינסון  . 36
 ד"ר הדר ישראלי  . 37
 ד"ר הילה עמיר  . 38
 ד"ר חגי מעוז  . 39
 חנן גולדמן ד"ר  . 40
 ד"ר טל אנגל  . 41
 אלוני   ברוטל ד"ר  . 42
 ד"ר טליה סקר  . 43
 ד"ר יאיר קציר  . 44
 ד"ר יואב כרסנטי  . 45
 ד"ר יובל טורם  . 46
 פרופ' יונה תדיר  . 47

 ר יעל יאירי  "ד . 48
 ד"ר יעל פיינזילבר  . 49
 ד"ר יעל פלדי  . 50
 מן ד"ר יען שרייב . 51
 יצהל ברנר פרופ'  . 52
 ד"ר ירדנה משיח   . 53
 ד"ר ישראל הלר  . 54
   ד"ר ליאור שחר  . 55
 ד"ר לילך אייל  . 56
 ד"ר לימור גורן  . 57
   ד"ר לימור ציפרמן . 58
 מאיה שפיגל  ר ד" . 59
 ד"ר מאירה ברגר  . 60
 מוטי אלמוג ד"ר  . 61
 ד"ר מור בן יקר  . 62
 מוריאל שפייר ד"ר  . 63
 ד"ר מורן קרוננברג  . 64
 ד"ר מיכל איזק   . 65
 ד"ר מיכל הרן  . 66
 ד"ר מירי בן טל  . 67
 ד"ר משה רויבורט  . 68
 ד"ר נגה קורמן  . 69
 ר נועה ורדי "ד . 70
 ר נטע יואלי "ד . 71
 ר ניר צבר "ד . 72
 י ר ניר שמעונ"ד . 73
 ד"ר נעמה באומל  . 74
 נעמה חורש ד"ר  . 75
 נעמה שדות ד"ר  . 76
 ר סורין שפירא "ד . 77
 ד"ר סורלה בלינדר ויינר  . 78
 ד"ר סרור עבוד  . 79
 ד"ר עדי מוסקונה  . 80
 ד"ר עומר וולף  . 81
 עומרי בן עזרא  ד"ר  . 82
 עידית פרץ ד"ר  . 83
 ר ענבר ברזוזה "ד . 84
 ערן דולב  פרופ'  . 85
 ד"ר פאכר קשקוש  . 86
 ד"ר פנינה דורפמן אתרוג  . 87
 ד"ר רון דבי   . 88
 ד"ר רון יעקב  . 89
 ד"ר רוני סבג  . 90
 רוסליק ילנה  ד"ר  . 91
 רות ג'לדטי  פרופ'  . 92
 רותי גורב  ד"ר  . 93
 ד"ר רותי סטשפסקי מרגלית  . 94
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 ר רותם תנאי  "ד . 95
 ר רעיה ליבוביץ"ד . 96
 ד"ר רפאל המבורגר   . 97
 ד"ר שירי אורי   . 98
 ר שירלי אורן  "ד . 99

 ד"ר שני לוי  . 100
 ד"ר שרית מאש רייזר  . 101
 ד״ר אבשלום כרמל  . 102
 אריאב - ד״ר אוריין גנור . 103

 ד״ר אנה פדואה.  . 104
 אורבך -טיפטי ד״ר חגית  . 105
 ד״ר יצחק טוכמן  . 106
  ד״ר ענת שינפלד  . 107
 ד״ר פאתן אנדראוס חדאד  . 108
 ד״ר רותם ענבר  . 109
 ד״ר ריקי שפירא   . 110

 
  

  

  

  

  

  .וספים של החותמים שמורים בחיסיון אצל יוזמי המכתביים ומקצועיים נ. פרטים איששונהרשימה רא *
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