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8/6/2021 

 לכבוד                                                                                                                                                 מבלי לפגוע בזכויות

טגלנמר יואב  החינוך שר  

 שר הבריאות מר יולי אדלשטיין

 א,נ;

                                                                  

 

 הנדון: התראה בטרם הגשת עתירה לבג"צ אכיפת מסיכות במוסדות החינוך

כדלקמן:, הננו פונים לכב' בשם "מגן החינוך" הורים אלפיבשם מרשנו, קבוצה המונה   

 

את ילדיהם לכפוף  הנאלצאשר מזה חודשים רבים קבוצה גדולה של הורים לילדים במסגרות החינוך, הם  מרשנו, .1

 ת מסיכות במרחב סגור. יקטינים לדרישה הבלתי סבירה והמזיקה ביותר, לעטיה

 

מדעית תשתית עדרה של הת מסיכות, חוסר ההיגיון האפידמיולוגי ובדרישהעדר הסבירות ניתן רק להניח כי  .2

  לעטות מסיכות בחללים סגורים.אשר אולץ הציבור  נבעו מתכלית של כב' לייצר ציות בקרב אמפירית

 

על הנזקים שכבר מתבררים במחקרים מדעיים אמפיריים )לא מטא מחקר( שנגרמים כתוצאה אנו מתבשרים  .3

ום נשימתי במשך שעות בחודשים האחרונים. נזקים שבולטים במיוחד אצל ילדים שנאלצים להסתובב עם מחס

רבות. כב' מופנים להידרש לקריאת שלל המחקרים הנ"ל מתוקף אחריותם המנהלית לשלמות בריאות הציבור וכן 

 מתוקף אחריותם האישית לפי חוק.

 

עתה, כאשר בכוונת כב' לבטל את הדרישה מכלל הציבור, הינכם נדרשים שלא להפלות את ילדי בית הספר מהכלל  .4

 חול גם על כל מוסדות החינוך.י ילוץ לחבישת מסיכותביטול האולהורות כי 
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בגרמניה, אשר אוסר באיסור מוחלט  8.4.21מדינת ויימר מ נבקש להפנות את כב' לפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי של  .5

פסק הדין ארוך ומפורט, והוא סוקר את הנזקים הרבים מסכות פנים מכל הסוגים בכיתה ובבית הספר.  כפיית 

הינה חובה, בבוא כב' להחליט על  1שונות. קריאת מלוא פסק הדין בתרגום לאנגליתשנצפו בתלמידים במדינות 

 המשך הכפייה. הח"מ בחרו לצטט פסקה אחת מתוך פסק הדין המקיף והממצה להלן:

 

 

בסיסית מפסק הדין היא, שכפיית מסיכות על קטינים מזיקה מעל ומעבר לכל תועלת שהיא מביאה, אם  מושכלה .6

ה נעדרת כל הגיון, מנוגדת לאמנות הבינלאומיות יבכלל. אפליית קטינים במוסדות החינוך ביחס לכלל האוכלוסי

ות פגיעה חמורה באוטונומיה עליהן חתומה מדינת ישראל ואשר מחייבות שמירה על טובת הקטין ומעל לכל, מהו

 ההורית על זכויות הקטין.

 

ום נשימתי מאחר אין כל תכלית או היגיון אפידמיולוגי לאלץ ילדים להמשיך להסתובב ברחבי בית הספר עם מחס .7

העיניים והאוזניים,  ךכה אינה עוצרת פתוגן שגודלו כגודל וירוס, שנגיף שנישא באוויר חודר דרשכבר ידוע כי המס

ם מסתובבים בכל כה מזיקה ממש לילדים. בנוסף הילדיושהמס  SARS-COV-2ם אינם גורם מחולל של שילדי

יע כך שספק גדול עולה לגבי המנ ,וכדומה ללא מסיכה ,במסעדות ,במסיבות ,בקולנוע ,בהופעות ;מקום עם הוריהם

 כה במרחב הבית ספרי. אמיתי לאילוץ להסתובב עם המסה

 

                                                           
1 -2021-8th-April-of-Ruling-Court-District-Weimar-ds/2021/04/502458596content/uploa-https://covidcalltohumanity.org/wp

English-Translation.pdf 
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בשל הקטנת החשיפה הנגיפית, בחודשי הקיץ סכנת הזיהומים תה הצדקה בחודשי החורף להוראה, יאף אם הי .8

החיידקיים והאחרים מעטיית מסיכה בחום הישראלי, קל וחומר אצל קטינים, עלולה להזיק לבריאותם ומשכך מן 

  הדין שתבוטל לאלתר, וודאי שתבוטל ביחד עם ביטול החובה לכלל האוכלוסייה.

 

 .ליוני 16ביום ה מהווה מכתב מיצוי אשר בהעדר היענות לו תוגש עתירה מתאימה לכב' הבג"צ מכתב זה .9
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